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“Pensem que la marca COVIDES té el valor afegit de ser un producte de proximitat, les vinyes 
són pròpies i el consumidor sap que cada any el vi surt de les mateixes vinyes i els pagesos 
compten amb assessoria per a aplicar les tècniques adequades, els cultius adequats i el màxim 
de respecte al medi ambient”  
 
● Joan Marcé, president des del 2009 del Consell Rector de la cooperativa COVIDES, transmet 

l’entusiasme per un projecte empresarial que mira al futur sense perdre mai de vista el seu origen. 
Com va néixer  COVIDES?  

  

 Quan les coses van bé, crec que les persones tendim a l’individualisme, però quant no van tan bé, ens 
 agrupem per unir esforços. Als anys 60 es feia el vi a casa amb cellers tècnicament molt bàsics i els 
 pagesos el venien a petits comercials locals. La Cooperativa va néixer per la il·lusió d’un grup de 
 pagesos de molt diversa situació econòmica i social que tenien la voluntat de millorar les condicions 
 de vida dels viticultors.  Agrupar-se va permetre resoldre problemes tècnics, tenir un celler comú, 
 vendre vins a granel als grans embotelladors sense més intermediaris,... 
 
 COVIDES ja va néixer com una cooperativa d’àmbit comarcal amb 600 socis, dos centres de recepció 
 de verema u una primera collita de 16 milions de quilos de raïm. Es tractava d’un projecte important 
 per als socis i per a la comarca. 
 

 La Cooperativa ha anat evolucionant i avui dia comercialitza vi i cava amb la seva pròpia marca, 
com ha estat aquest procés?   
 
Fa 25 ó 30 anys es van començar a comercialitzar les marques COVIDES. L’objectiu de la Cooperativa 
és donar estabilitat i rendibilitat a les explotacions familiars agràries, mai perdem de vista aquest 
objectiu, i en aquest marc diversificar sempre es bo. Aquesta iniciativa no va néixer amb la pretensió 
de copar el mercat ni d’embotellar nosaltres mateixos el 100% sinó amb la voluntat de diversificar 
l’activitat guanyar estabilitat. Actualment, seguint proveint les grans embotelladores, la producció 
embotellada per nosaltres mateixos suposa un 40%.  
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ambient. Es tracta de fer aportacions per influir en allò que penses que s’ha de canviar, a les vinyes, al 
celler, sempre hi ha millores a fer... 
 

 El model cooperativista aposta per l’estabilitat com a valor en contraposició als beneficis a curt 
termini? 

 
 La Cooperativa té uns resultats, part d’aquest resultats es destinen contínuament a la capitalització 
 de la Cooperativa i a la inversió. No és un model d’empresa que tingui accions que es puguin comprar 
 i vendre. Quan un soci de la Cooperativa surt perquè es jubila o perquè ven les terres o per la raó que 
 sigui, recupera el seu capital social acumulat i els altres fons estan invertits o reservats per a la 
 capitalització,... El pagès té el raïm, la cooperativa també es seva però no sota un concepte de 
 propietat individual d’una societat capitalista. El model cooperativista vetlla pel bé comú i aquest és 
 un valor de la cooperativa, igual que  el respecte amb el medi ambient, etc. 

 
 Parlem del recursos humans. La direcció de COVIDES està professionalitzada?  

 
COVIDES ja va néixer amb una organització professional, al tractar-se d’una cooperativa gran i d’àmbit 
comarcal ja hi havia un gerent. Després la professionalització ha anat augmentant. Actualment, hi ha 
un comitè de direcció format per 5 persones que s’encarreguen de l’organització tècnica i comercial, 
d’executar el Pla estratègic i el Consell Rector constituït per 9 persones més 3 interventors que 
participen en la direcció del Pla director, fem propostes, vetllem pel bon funcionament. Al final, la 
direcció és compartida i les grans decisions es prenen en Assemblea, l’Assemblea és l’ens sobirà.  
 
En plantilla, tenim 71 treballadors: 45 a cellers i a la planta embotelladora de Sant Sadurní, 11 a 
l’administració, 11 comercials, i 4 a les botigues. La plantilla és bastant estable, per a la verema 
contractem unes 20 persones 3 setmanes o 1 mes. Molts d’aquests treballadors són els mateixos 
cada any.  
 

 Ja per acabar, quins projectes teniu de futur, el cultiu ecològic potser? 
 

Nosaltres som viticultors, el projecte és evolucionar el que ja s’està fent: vi i cava, innovar a la vinya, 
mirar pel rendiment i l’estabilitat del pagès i ser el màxim de respectuosos amb el medi ambient. 
També estem exportant a tot el mon: Xina, Japó, Amèrica, la CEE,... un 65% de la producció es destina 
a l’exportació. Pel que fa a la línia ecològica té molt de recorregut, COVIDES llençarà al mercat al 
novembre – desembre un cava ecològic, no hi ha cap producte de síntesi a la vinya i esperem que 
tingui bona acollida.  
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