Experiència emprenedora

•
•
•
•
•
•

Nom dels emprenedors: Josep i Santiago Ros i Forns
Nom de l’empresa: Casa Patau SCP
Web de l’empresa: www.casapatau.com
Població de l’empresa: Menàrguens
Activitat econòmica de l’empresa: empresa agrària amb celler
Anys de funcionament de l’empresa: 12 anys

Primeres passes

Com va sorgir la idea de negoci? Per què vareu triar aquesta activitat econòmica?
L’activitat principal de l’empresa agrària és la producció de fruita. Tanmateix, a casa es fa vi
des de fa molts anys. La idea de crear un celler va ser degut a què hi varem veure una sortida
directa per poder arribar al consumidor final, que en el sector de la fruita és més complex.

Quines són les potencialitats d’èxit o forats de mercat que vareu detectar?
Varem veure que podíem fer un producte d’autor molt personal i de gran qualitat, que seria
valorat i apreciat pels consumidors que busquen un producte diferenciat dins el mercat.
Quina va ser la principal ajuda amb la que vareu comptar en els àmbits de la formació i
l’assessorament?
En el moment de crear el celler varem buscar assessorament a un enòleg, principalment per a
equipar-lo en les millors condicions i adaptar les instal·lacions a les nostres necessitats.
Vareu comptar amb algun aval o algun altre tipus de recolzament?
A través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural varem
participar en el programa d’incorporació de joves agricultors i varem sol·licitar un pla de millora
per a millorar i modernitzar l’explotació.

Evolució i transformacions
Com ha estat l’evolució de l’empresa al llarg del temps?
L’evolució ha anat enfocada a la millora dels processos de vinificació incorporant noves
tecnologies. L’últim element incorporat es tracta d’uns dipòsits en atmosfera inerta, que eviten
el contacte del vi amb l’oxigen i per tant la seva oxidació, de manera que es redueix la
utilització de sulfits com a conservants.
S’han anat acomplint les previsions realitzades al pla d’empresa?
Creiem que la major part de la gent, quan comença amb una idea de negoci, posa el llistó molt
alt portats per la il·lusió. Però nosaltres pensem que s’ha d’anar pas a pas, i aconseguir un
esglaó més any rere any.

Relació amb el món rural
Existeix alguna dificultat afegida per emprendre al món rural?
A nosaltres ens ha afectat la directiva europea per a conservar els hàbitats naturals de la fauna
i la flora silvestres Xarxa Natura 2000. Aquesta normativa estableix unes zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA), que en molts casos coincideixen amb camps de cultiu i que
impliquen restriccions en les seves activitats agropecuàries.
Quina és la relació de l’empresa amb l’entorn rural on s’ubica?
Casa Patau és una empresa en la qual s’elabora vi de les pròpies vinyes, per tant, tenim una
forta vinculació amb la terra i el paisatge.

Situació actual i futur

En quina fase està actualment el negoci: consolidació, expansió, etc?
La nostra situació com a celler es troba en plena expansió.
Com ha afectat la crisi econòmica actual en el funcionament de l’ empresa?
En el nostre cas podem dir que ens costa més vendre els productes de més alta gamma. Amb
la crisi la gent no ha deixat de comprar vi, però sí escull un productes més econòmic.
Com encareu el futur? Quines previsions/objectius teniu?
El futur l’encarem amb optimisme. Durant aquest any i el proper plantarem 3 hectàrees més de
vinya per tal d’augmentar la nostra producció, que és un dels nostres principals objectius.
Quins consells donaríeu a una persona que vol emprendre?
Els consells que nosaltres donaríem a qualsevol persona que vulgui emprendre avui són,
basats en la nostra experiència, tenir les idees clares, molt de treball i un gran esforç per a fer
un producte diferenciat i de qualitat.

