
1



2



3

Índex de cellers
Oliveda DO Empordà 4
Massís de l’Albera DO Empordà 5
JOC DO Empordà 5
Espelt Viticultors DO Empordà 6
Serralada de Marina DO Alella 7
Celler Talcomraja DO Alella 7
Herència Altés DO Terra Alta 8
Cérvoles DO Costers del Segre 9
Tomàs Cusiné DO Costers del Segre 9
Castell del Remei DO Costers del Segre 10
Cara Nord DO Conca de Barberà 10
Amor de Vins DO Conca de Barberà 11
Josep Foraster DO Conca de Barberà 11

Amor Propi DO Pla de Bages 11
Abadal DO Pla de Bages 12
Finca Viladellops DO Massís del Garraf 13
Celler de Capçanes DO Montsant 14
Celler Cairats DO Montsant 15
Can Blau Cellers DO Montsant 15
Acústic Celler DO Montsant 16
Ritme Celler DOQ Priorat 16
Celler Castellet DOQ Priorat 17
Vinyes del Terrer DO Tarragona 17

Paco & Lola DO Rias Baixas 18
Bicicletas y Peces DO Rueda 18
Príncipe de Viana DO Navarra 19
Señorío del Líbano DOC Rioja 19
Nivarius Vinos de Finca DOC Rioja 20
Proelio Vinos de Finca DOC Rioja 20
Trus Vinos de Finca DO Ribera del Duero 21
Valdaya DO Ribera del Duero 21
Carmelo Rodero DO Ribera del Duero 22
Thesaurus DO Ribera del Duero 22
Corimbo DO Ribera del Duero 23

Roda DOC Rioja 23
Anayón DO Cariñena 24
Juan Gil DO Jumilla 24
Coto de Hayas DO Campo de Borja 25
Viñedos Singulares Multi DO 26
Rovellats DO Penedès / DO Cava 27
Bolet DO Penedès / DO Cava 28
Jané Ventura DO Penedès / DO Cava 29
Sumarroca DO Penedès / DO Cava 30
Gramona DO Penedès 31
Gramona Corpinnat 32
Llopart Corpinnat 33
Orujos / Ratafies / Vermut  34
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El Celler Oliveda es troba situat al poble de Capmany, on tres generacions 
de la família Oliveda s’han dedicat en cos i ànima al treball de la vinya i el vi.
La seva ubicació a la falda de les muntanyes de l’Albera i la forta influència 

de la tramuntana conformen un paisatge únic pels seus elaborats.

Ullones

Ulls Negres

Garoina

La Bèstia Negra

La Bèstia Blanca

La Fura Sauvignon Blanc

Furot del Monestir Vinyes Velles

Finca Furot Reserva

Rigau Ros Reserva

Joana Rigau Ros

MO [Blanc - Rosat - Negre]

MO Origens

Clos Primat - DO Catalunya [Blanc, Rosat, Negre]

Família Oliveda Brut Jove - DO Cava

Família Oliveda Rosat Brut - DO Cava

Família Oliveda Brut Nature Reserva - DO Cava

Freixa Rigau Nature Mil·lèssima - DO Cava

Batec Gran Reserva Vintage - DO Cava

Vermut Brun Reserva

Vermut Brun Artesanal
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El Celler Massís de l’Albera, ubicat al poble de Vilamaniscle,
cerca l’elaboració de vins que expressin l’Empordà en el seu estat més pur.
La vinya de pissarra, les varietats recuperades, la muntanya, la climatologia
i l’experiència acumulada aconsegueixen un vi de gran qualitat i caràcter.

Massís de l’Albera - Les Tortugues

Massís de l’Albera - Encanteri

Massís de l’Albera - La Garnatxa d’en Pitu

De Cap a Peus Blanc

Peligru

Petardo

9 set 2

Amunt

Jordi Oliver Conti és un dels majors impulsors de vins d’alta gamma
de l’Empordà. Els seus vins són el resultat de tota la seva passió

amb l’únic objectiu de donar plaer a diferents paladars.
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La nostra vocació és la terra, posem èmfasi en deixar que els vins
parlin del terroir, dels sòls de sauló i pissarra, de la tremenda tramuntana,

del lledoner i la carinyena.
Fem vins perquè inspirin i convidin a prendre una segona copa.

Espelt Vailet

Espelt Lledoner - ECO

Espelt Sauló - ECO

Espelt Mareny - ECO

Espelt Coralí

Espelt Efímera - ECO

Espelt Vidiví - ECO

Espelt Vidiví 50 cl

Espelt Solivent Blanc - ECO

Espelt Solivent Negre - ECO

Espelt Quinze Roures

Espelt Terres Negres

Espelt Terres Negres Magnum

Espelt Comabruna

Espelt Lledoner Roig

Espelt Moscatell de l’Empordà  50 cl

Espelt Garnatxa de l’Empordà  50 cl

Espelt Airam Garnatxa  50 cl
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Al costat del Maresme, entre els frondosos paisatges mediterranis, es troba
el nostre celler, a Santa Maria de Martorelles. Esta situat en un paisatge 

privilegiat envoltat de vinyes i camps, molt a prop de la ciutat de Barcelona, 
ubicat al parc natural de la Serralada de Marina.

Amb un total de 20 hectàrees de vinya, treballem amb la filosofia
de recuperar les vinyes de la zona implementant el cultiu ecològic, cercant 

l’aportació de qualitat i excepcionalitat als nostres vins.

Producte maresmenc, vinificat a Arenys de Munt, basat en la sostenibilitat,
la cura del territori i l’amor a la terra. Seguim les pautes de la viticultura

ecològica i l’elaboració de vins naturals. Volem que els nostres vins puguin
aportar totes les seves virtuts i siguin saludables per a les persones.

Serralada de Marina Pansa Blanca

Serralada de Marina Pas de les Bruixes

Serralada de Marina Quatre Termes

Serralada de Marina Santa Maria

Sang de Sauló Mica (Merlot) - Natural

Sang de Sauló Feldspat (Cabernet) - Natural

Sang de Sauló Quars (Garnatxa) - Natural

Pansa Blanca Brut Nature

Iaia Rosa Dolç  50 cl

Castell Ruf - Vi de Taronja  50 cl

6 Vincles - Natural

Simbiosi Rosat Ancestral - Natural

Som Biosi Ancestral - Natural
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Herència Altés [Blanc - Rosat - Negre] - ECO

Herència Altés Cupatge - ECO

Herència Altés Celastrina Rosé - ECO

Herència Altés Benufet Blanc

Herència Altés l’Estel

Herència Altés l’Estel - Magnum

Herència Altés La Pilosa

Herència Altés La Pilosa - Magnum

Herència Altés Experimental negre - Natural

Herència Altés La Xalamera

Herència Altés Lo Grau de l’Inquisidor

Herència Altés La Serra Blanc - ECO

Herència Altés La Serra Negre

Herència Altés La Serra Negre - Magnum

Herència Altés Trementinaire

Lo Tumilet - DOQ Priorat

Lo Cometa [Blanc - Rosat - Negre] - ECO

La Font del Gat [Blanc - Negre] - ECO

Núria Altés, de la mà del seu marit Rafael De Haan, creen el Celler Herència
Altés com a homenatge a les seves arrels, als seus avantpassats vinculats
des de generacions a la vinya i el vi, aquells que li han transmès l’orgull

de la terra que l’ha vist néixer, la Terra Alta.
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Cérvoles Colors - ECO

Cérvoles Blanc - ECO

Tomàs Cusiné Llebre - ECO

Tomàs Cusiné Auzells blanc - ECO

Cérvoles Negre - ECO

Cérvoles Estrats

Tomàs Cusiné Vilosell - ECO

Tomàs Cusiné Geol - ECO

Tomàs Cusiné comença el seu projecte a la Pobla de Cérvoles el 1997.
Un celler concebut per produir vins de finca de gran qualitat, que fossin

una clara expressió del territori en el que es conreen i amb la mirada
orientada cap al més alt: el primer projecte de viticultura de muntanya

que es va concebre a Catalunya.

Al Vilosell, a la comarca de Les Garrigues, Tomàs Cusiné engegà el seu
primer projecte en solitari l’any 2003. El celler que porta el seu nom té

com objectiu principal elaborar vins que reflecteixin el caràcter i l’expressió
del territori, prioritzant el treball a la vinya i amb una acurada

tecnologia al taller.
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Castell del Remei, ubicat en una finca històrica dels Costers del Segre
a Penelles, és el celler més antic de Catalunya en l’elaboració i etiquetatge

de vins de criança. La seva activitat vinícola es remunta al 1780.
Actualment està dirigit pel seu propietari, el viticultor Tomàs Cusiné,

reconegut enòleg, considerat un dels millors assembladors de vins del país.

Castell del Remei Gotim Bru

Castell del Remei Gotim Bru  50 cl

Castell del Remei Gotim Blanc

Cara Nord Negre

Cara Nord Blanc

Castell del Remei Oda Blanc

Castell del Remei Oda

Castell del Remei 1780

Cara Nord elabora vins sincers i audaços, inspirats
pel respecte que emana de les muntanyes 

que els envolten. Treballa amb vinyes d’alçada que creixen 
en condicions marginals a les muntanyes de Prades

i que donen vins diferents amb una expressió sincera
del nostre entorn net i impol·lut.

Tot dintre d’una Denominació d’Origen com la Conca
de Barberà, on hi ha encara tresors per descobrir.
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Amor Propi Picapoll - DO Pla de Bages

Amor Propi Syrah - DO Pla de Bages

Amor de Vida Blanc - DO Conca de Barberà

Amor de Vida Negre - DO Conca de Barberà

Josep Foraster Els Nanos Collita - ECO

Josep Foraster Els Nanos Blanc del Coster - ECO

Josep Foraster Els Nanos Rosat Trepat - ECO

Josep Foraster Les Gallinetes - ECO

Josep Foraster Criança - ECO

Josep Foraster Brisat del Coster - Natural

Josep Foraster Trepat - ECO

Josep Foraster Blanc Selecció - ECO

Josep Foraster Negre Selecció - ECO

Josep Foraster Julieta Trepat - ECO

Quatre generacions avalen la trajectòria d’aquest celler situat a
Montblanc, dins la DO Conca de Barberà. Actualment Ricard Sebastià

Foraster al capdavant, enfoca el celler cap a les varietats locals com
el Trepat i el Macabeu, implantant la viticultura ecològica.

Amor de Vins és el projecte de Narcís Lupon, al Bages i a la Conca
de Barberà. Amor Propi busca reivindicar la varietat per excel·lència

de la zona del Bages, la Picapoll. A la Conca de Barberà, Amor de Vida 
pretén crear vins fàcils i amables per gaudir-los com la vida.
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Abadal neix amb la il·lusió de posar en valor el potencial vinícola del Bages
i de transmetre’n la seva essència i la seva personalitat.

D’esperit innovador i vinculats al món del vi des de fa més de 8 segles,
elaboren uns vins expressius i autèntics, amb la voluntat de traslladar-hi
les sensacions que es desprenen del paisatge boscós que els envolta.

Una selecció de varietats autòctones
procedents de l’Alt Empordà on el cap de Creus

presideix la influència que el mar Mediterrani,
la tramuntana i la llicorella pirinenca

impregnen en el caràcter d’aquests vins.

Abadal Blanc

Abadal Rosat

Abadal Franc

Abadal Picapoll

Abadal Matís

Abadal Mandó

Abadal 5 Merlot

Abadal 3.9 Reserva

Abadal Selecció

Abadal Nuat

Cap de Creus Nacre - DO Empordà

Cap de Creus Corall - DO Empordà
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A la zona del massís del Garraf, durant generacions, la família Desvalls
ha estat vinculada a la terra, i aquest és el nostre compromís:

seguir respectant i tenint cura del paisatge dissenyant un projecte
amb tipicitat 100% mediterrània, basant-se en les varietats

Xarel·lo i Garnatxa.

Viladellops Garnatxa - ECO

Viladellops Garnatxa Magnum - ECO

Viladellops Xarel·lo - ECO

Viladellops Xarel·lo Magnum - ECO

Finca Viladellops Negre

Finca Viladellops Negre Magnum - ECO

Finca Viladellops Xarel·lo - ECO

Finca Viladellops Xarel·lo Magnum - ECO

Turó de les Abelles - ECO

Turó de les Abelles Magnum - ECO

Parany - ECO

Viladellops Ancestral - ECO
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El Celler Capçanes fou fundat per unes poques famílies valentes el 1933.
Alçant-se al voltant del poble de Capçanes, a costers i terrasses,
les nostres vinyes es troben protegides per la serra de Llaberia.
De les Garnatxes més velles als Pinots més delicats, les vinyes

ofereixen una gran varietat de terrenys i sòls, aportant una concentració
i intensitat úniques als nostres vins.

Marmellans [Blanc - Rosat - Negre] - DO Catalunya

Mas Donís [Blanc - Rosat - Negre]

Mas Picosa - ECO

Mas Picosa Blanc de Noirs

Mas Picosa Blanc - ECO - DO Catalunya

Mas Collet

Mas Collet 3/8

Mas Collet Magnum

Lasendal

Vall de Calàs - ECO

Nit de les Garnatxes (Callissa, Llicorella, Panal, Argila)

Costers del Gravet

Costers del Gravet Magnum

Flor de Primavera Kosher - Pinot Noir

Flor de Primavera Kosher

Flor de Primavera Kosher Magnum

Cabrida

Vimblanc 2/VB

Dos Pájaros

Pansal del Calàs - Garnatxa dolça
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El nostre Celler situat a Darmós és un edifici del 1906 rehabilitat,
mantenint l’estructura intacta i la maquinària original, combinant tot això

amb unes instal·lacions i tecnologia d’última generació.

Cellers Can Blau és un dels projectes
més antics de la família Gil fora de Jumilla.
El celler està situat a la carretera que uneix
les localitats d’El Molar amb El Masroig,
entre vinyes de la propietat.

Cairats

Cairats Frescal Blanc

Cairats Fragant Rosat

Cairats Selecció

Cairats Col·lecció Merlot

Cairats Col·lecció Samsó

Blau

Can Blau

Mas de Can Blau



16

Els dos projectes d’Albert Jané: Ritme al Priorat i Acústic al Montsant,
reivindiquen la qualitat i la singularitat de la viticultura tradicional

i autòctona.

Acústic Negre

Acústic Negre Magnum

Acústic Blanc F.B.

Acústic Blanc F.B. Magnum

Acústic Rosat F.B. - ECO

Braó - ECO

Braó Magnum

Auditori

Ritme

Ritme Blanc - ECO

Plaer - ECO

Etern - ECO
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Celler Castellet som una empresa familiar nascuda l’any 2005.
Tota la producció prové de la nostra finca anomenada La Solana de Mas 

d’en Pubill, situada a l’est de Porrera.
Gràcies a un curós treball a les nostres vinyes i al celler, aconseguim

uns vins de qualitat.

Vinyes del Terrer té una clara ambició d’aconseguir
uns productes de qualitat que siguin un clar reflex
del nostre particular terroir anomenat lumaquel·la.

Blanc del Terrer

Terrer d’Aubert

Nus del Terrer

Nus del Terrer Blanc

Terrenal d’Aubert dolç

Terrenal d’Aubert ranci

Terrotxa

Empit

Empit Selecció
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Paco & Lola és un celler fundat l’any 2005 per iniciativa d’un grup
de viticultors i productors de vins de la comarca O Salnés amb la finalitat

de professionalitzar la seva producció. Actualment és la cooperativa
més important de la DO Rias Baixas.

Family Owned Wineries és un projecte que neix l’any 2013
de la mà de dues famílies amb una llarga tradició vitivinícola.

D’una banda l’equip d’enòlegs de Tianna Negre a Binissalem (Mallorca),
i d’altra la família Gil (Bodegas Juan Gil). El resultat és un nou estil
de vins, ben elaborats, a partir de les varietats més representatives

de les diferents denominacions d’origen, en aquest cas Rueda.

Coviar Albariño

Ophalum Albariño

Nº 12 by Paco & Lola Albariño

Paco & Lola Albariño

Paco & Lola Albariño Magnum

Paco & Lola Prime sobrelias

Paco & Lola Vintage

Paco by Paco & Lola Mencía - DO Valdeorras

Bicicletas y Peces Verdejo

Bicicletas y Peces Sauvignon Banc
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En el emblemàtic castell del poble medieval de Sajazarra es troba la
bodega Señorío de Líbano. Les seves vinyes ubicades al costat

nord occidental de la Rioja Alta produeixen uns vins que recullen l’estima 
per la terra i el saber fer de la família Líbano, que acumula una llarga

tradició vitivinícola, amb segell de qualitat i personalitat.

Príncipe de Viana Cabernet Rosat

Príncipe de Viana Crianza

Príncipe de Viana Chardonnay F.B.

Príncipe de Viana Vendimia Tardía

Entreflores Verdejo - DO Rueda

Austral Roble - DOC Rioja

Solar de Líbano Crianza

Solar de Líbano Crianza Magnum

Solar de Líbano Reserva

Solar de Líbano Reserva  50 cl

Solar de Líbano Reserva Magnum

Castillo de Sajazarra Reserva

Castillo de Sajazarra Reserva  50 cl

Castillo de Sajazarra Reserva Magnum

Digma

In Vita Blanc - DO Alella

El grup Príncipe de Viana disposa de diferents vins i denominacions.
El celler principal, ubicat a Navarra, és on s’elabora la major part dels seus

vins. El treball en el seu conjunt de vinyes té com objectiu traslladar la
diversitat de terrenys i varietats a la copa, buscant vins frescos i fàcils de beure.
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Nivarius N

Nivarius Fermentado en barrica

Nivarius Edición Limitada

Nivarius Finca La Nevera

Nivarius és el celler de Palacios Vinos de Finca, dedicat en exclusiva
a l’elaboració de vins blancs. Les varietats autòctones com la Maturana,

Viura, Garnacha blanca o Tempranillo blanco són les protagonistes.
Les seves finques d’alçada i un clima extrem configuren l’escenari idoni

per a elaborar vins de qualitat molt frescos destinats a guarda.

Proelio és el celler de vins negres. La seva filosofia està centrada
en la recerca de finques i varietats que preservin la diversitat del patrimoni

vitícola de Rioja i permetin elaborar vins autèntics i honestos,
directes missatgers de l’expressió de la terra.

Proelio Crianza

Proelio Viñedos Viejos

Proelio Reserva

Proelio Cepa a Cepa Tempranillo

Proelio Cepa a Cepa Garnacha

Proelio Punto Geodésico 
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A Trus es troba el germen de Palacios Vinos de Finca.
Trus, acrònim de Tierra, Roble, Uva, Sol, busca reflectir als seus vins

les grans possibilitats de la varietat Tinto Fino des de la terra,
amb vins que expressin l’any climàtic i tinguin la capacitat

de sobreviure a l’ampolla, i guanyar amb els anys de guarda.

Trus

Trus Magnum

Trus Crianza

Trus Crianza Magnum

Trus Reserva

Trus Pico de Luyas

Valdaya El Valiente

Valdaya

Valdaya Mirum

Valdaya és la suma de la passió pel vi, l’arrelament a la terra, la força
per emprendre un projecte comú, l’alegria i il·lusió de fer alguna cosa

diferent, l’optimisme com a senyal d’identitat. Perquè amb esforç
i il·lusió tot s’aconsegueix.
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Carmelo Rodero 9 meses

Carmelo Rodero 9 meses Magnum

Carmelo Rodero Crianza

Carmelo Rodero Crianza Magnum

Carmelo Rodero Reserva

Carmelo Rodero Reserva Magnum

Carmelo Rodero Pago de Valtarreña

Carmelo Rodero TSM

Dorium Roble

Dorium Crianza

Dorium Crianza Magnum

Dorium Reserva

Domine Verdejo - DO Rueda

Martín Verástegui - VT Castilla y León

Bodegas Thesaurus és un celler ubicat a la població val·lisoletana
d’Olivares de Duero, amb la família Martín Verástegui al capdavant.

Del celler dotat amb moderns sistemes de vinificació, i amb l’acurada
feina a la vinya en resulten uns vins molt agradables i fàcils de beure.

Carmelo Rodero pertany a una saga de viticultors de la riberenca localitat
de Pedrosa de Duero. La personalitat dels seus vins és una combinació
de les característiques úniques de les seves vinyes, juntament amb les

innovadores tècniques d’elaboració. Bodegas Rodero elabora vins
des de més joves i intensos a vins madurs, complexos i molt elegants.
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Sela

Roda Reserva

Roda Reserva  50 cl

Roda I Reserva

Roda I Reserva  50 cl

Cirsion

Bodegas Roda, situada al famós barri de La Estación d’Haro, al costat del 
riu Ebre, controla una vintena de “Pagos” vitícoles distribuïts en els millors 

ecosistemes de la zona, dels quals cada any es vinifiquen els millors.
Això es tradueix en els seus vins, que marquen estil propi, en la constant 

recerca de l’excel·lència any rere any.

Bodegas La Horra presenta una nova visió de la Tinta
Fina de la Ribera del Duero. Aprofitant els coneixements

i l’experiència acumulats durant tants anys de feina
a la Rioja, s’embarca en aquest nou projecte, buscant

traslladar la frescor i complexitat de la Ribera del Duero
burgalesa en els seus vins.

Corimbo

Corimbo I
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Grandes Vinos y Viñedos neix de la unió de més de 700 famílies
de viticultors de Cariñena. Anayón és la col·lecció Premium del celler.

Les millors parcel·les, anyades excepcionals i un minuciós treball de celler
fan un vi únic que busca la màxima expressió de la regió.

24

Anayón Chardonnay

Anayón Selección

Anayón Garnacha

Juan Gil Blanco

Juan Gil Etiqueta Amarilla

Juan Gil Etiqueta Plata

Anayón Cariñena

Anayón Moscatel de Alejandría

Juan Gil Etiqueta Plata Magnum

Juan Gil Etiqueta Azul

Honoro Vera Organic Monastrell

La família Gil ha sabut posicionar Jumilla com a referent en el món
del vi gràcies a la seva vinculació i compromís amb la seva terra

i la viticultura de la regió. Amb l’experiència acumulada i les noves
tècniques de celler, els seus vins són una garantia de qualitat i alhora

asequibles pels amants del vi.
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Encara que Bodegas Aragonesas fou fundada l’any 1984, el cultiu
de la vinya i en particular de la Garnacha, es remunta a l’any 1145.

Patrimoni essencial de la DO Campo de Borja, la Garnacha de Bodegas
Aragonesas ens regala vins de prestigi internacional com el Fagus

i la Garnacha Centenaria.

Coto de Hayas Chardonnay

Coto de Hayas Rosado

Coto de Hayas Roble

Coto de Hayas Crianza

Coto de Hayas Viñas del Cierzo Reserva

Coto de Hayas Garnacha Centenaria

Coto de Hayas Fagus

Coto de Hayas Solo Tirio Syrah

Azzulo Blanco Semi Dulce
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Els germans Luis i Carlos Barrero engeguen aquest projecte.
A partir de la precisa selecció de les principals varietats de cada zona,
elaboren minuciosament vins que no només aconsegueixen mantenir

la personalitat de cada territori i la dels seus viticultors,
sinó que a més enamoren la gent.

Afortunado Verdejo - DO Rueda

Afortunado Magnum - DO Rueda

El Veïnat - DO Montsant

El Veïnat Magnum - DO Montsant

Corral del Obispo Mencía - DO Bierzo

Jardín Rojo - DOC Rioja

Luna Creciente - DO Rias Baixas

Entrelobos - DO Ribera del Duero

Entrelobos Magnum
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Des del Segle XV la més pura tradició vinícola.
Sant Martí Sarroca ha estat testimoni de l’evolució de Rovellats

des dels segles X-XV. Des del moment en que es va posar la primera pedra
de la Masia Rovellats fins avui dia, la recerca permanent de l’excel·lència

dels seus productes ha sigut la seva premissa bàsica.

Rovellats Premier Brut Reserva

Rovellats Brut Imperial Rosé

Rovellats Brut Imperial 3/8

Rovellats Brut Imperial

Rovellats Cuvée Especial Brut Nature

Rovellats Brut Nature Gran Reserva

Rovellats Brut Nature Magnum

Rovellats Masia S. XV

Rovellats Col·lecció

Rovellats Blanc de Primavera

Rovellats Blanc de Primavera Magnum

Rovellats Chardonnay

Rovellats Merlot Rosat

Rovellats Bru de Tardor
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La família Bolet porta més de set generacions dedicades al conreu
de la vinya. Estem situats al centre de la comarca del Penedès.

Les vinyes, totes de cultiu ecològic, es troben a les finques de Mas Lluet,
Can Planes d’en Perull i Les Conilleres, a Castellví de la Marca, en diferents

zones i altituds del municipi, d’on provenen tots els nostres vins i caves.

Bolet Camagroc Xarel·lo - ECO

Bolet Apagallums Pinot Noir Rosat - ECO

Bolet Cantarelus Ull de Llebre - ECO

Bolet Vinya Sota Bosc - ECO

Bolet Sapiens Merlot - ECO

Bolet Fredolic - Vi Natural - ECO

Bolet Brut Clàssic - ECO

Bolet Rosat Pinot Noir - ECO

Bolet Brut Nature Reserva - ECO

Bolet Brut Nature Gran Reserva - ECO

Bolet Gran Reserva Cartoixà
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Al Baix Penedès, des de 1914, quatre generacions
de la família Jané han estat vinculades al món del vi.

La seva trajectòria avalen l’experiència i saber fer basat
en el respecte cap a l’entorn, la tradició i la cultura.

Jané Ventura Vinyes Blanques

Jané Ventura Vinyes Roses

Jané Ventura Vinyes Negres

Jané Ventura Flor Sempreviva - ECO

Jané Ventura Malvasia de Sitges

Jané Ventura Sumoll

Jané Ventura Finca Els Camps Macabeu - ECO

Jané Ventura Finca Els Camps Negre

Jané Ventura Reserva de la Música Brut Nature

Jané Ventura Reserva de la Música Rosé

DO de Jané Ventura Gran Reserva Vintage

1914 de Jané Ventura Reserva Especial Estoig
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A Sumarroca condensem l’essència vitivinícola de la zona
més emblemàtica del Penedès amb l’elaboració de caves i vins,

combinant tradició, sentiment i coneixement, per innovar
sense perdre la personalitat i estil propi del celler.

Sumarroca Vincles [Blanc - Rosat - Negre] - ECO

Sumarroca Posidònia Rosat - ECO

Sumarroca Temps de Fruits - ECO

Sumarroca Temps de Flors - ECO

Sumarroca Terral

Sumarroca Boria

Sumarroca Brut Reserva - ECO

Sumarroca Brut Reserva Magnum - ECO

Sumarroca Brut Rosé - ECO

Sumarroca Brut Nature Gran Reserva

Sumarroca Núria Claverol Allier

Sumarroca Humm dolç
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A Gramona tenim el ferm compromís de treballar
de manera sostenible, elaborem una àmplia gama de vins

sota el paraigua de la Denominació d’Origen Penedès.
Elaborem vins de finca monovarietals i algun vi de concepte i coupage.

Gramona Mustillant Blanc - ECO

Gramona Mustillant Rosat

Gramona Gessamí - ECO

Gramona Gessamí 3/8 - ECO

Gramona Mart Xarel·lo Vermell - BIO

Gramona Mas Escorpí - BIO

Gramona Savinat - BIO

Gramona Xarel·lo Font Jui - BIO

Gramona La Maca - BIO

Gramona Pinoteamo - BIO

Gramona Bru Pinot Noir - BIO

Gramona Gra a Gra

Gramona Gra a Gra Pinot Noir

Gramona Vi de Glass Gewürtztraminer

Gramona Vi de Glass Riesling

Gramona Vi de Glass Xarel·lo

Gramona Vi de Glass Gewürtztraminer Criança 75 cl

Gramona Frisant de Gel Estoig
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En el complex treball de preservar la frescor alhora que busquem
llargs períodes de criança, a Gramona mantenim una sèrie de processos

artesanals que ens permeten desafiar el temps a l’ampolla.
Els nostres vins ofereixen l’oportunitat de descobrir aromes i sabors

que no estem habituats a percebre.

Elegància i Complexitat

Gramona Brut Reserva 3/8 - ECO

Gramona La Cuvée Brut - ECO

Gramona Gran Cuvée de Postre - ECO

Gramona Rosado Pinot Noir - ECO

Gramona Brut Imperial - ECO

Gramona Brut Imperial Estoig - ECO

Gramona Brut Imperial Magnum - ECO

Gramona III Lustros - ECO

Gramona III Lustros Magnum - ECO

Gramona Argent Gran Reserva - ECO

Gramona Argent Rosat - ECO

Gramona Celler Batlle - ECO

Gramona Enoteca Brut - ECO

Gramona Enoteca Brut Nature - ECO
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Llopart Brut Nature - ECO

Llopart Rosé Brut - ECO

Llopart Integral Brut Nature - ECO

Llopart Integral Brut Nature Magnum - ECO

Llopart Panoràmic Brut - ECO

Llopart Microcosmos Rosat - ECO

Llopart Leopardi Brut Nature

Llopart Leopardi Brut Nature Estoig

Llopart Ex-Vite Gran Reserva Especial

Llopart Original 1887 Brut Nature

Llopart Néctar Terrenal - ECO

Llopart Most Flor Xarel·lo  50 cl

 
 
 
 
 

ROSÉ BRUT  
BRUT RESERVA  
CORPINNAT 
 
 
EL VI 
Un rosat únic, fruit de la mediterrània varietat Monestrell. Alegre i vibrant, 
aquest rosat brut ens ofereix la millor opció per gaudir de les bombolles en 
qualsevol moment. Lleugera maceració en fred per extreure aromes i color 
de la pell del raïm, prèvia al premsat suau. 
 
LA VINYA 
Situada en un enclavament singular, en el terme municipal de Subirats, a 
la zona de muntanya de l’Alt Penedès, la finca de Can Llopart comprèn 500 
hectàrees entre vinya i bosc a 360 metres d’altitud mitjana. Les 100 
hectàrees de vinya pròpia són l’essència de la nostra personalitat. 
Conreem la terra de manera ecològica, segons els paràmetres del cultiu 
sostenible, amb el màxim respecte pel medi ambient. 
La peculiar configuració geològica de la nostra finca, d’accidentada 
orografia en forma de pendents i terrasses, i amb una escassa profunditat 
de terra, origina uns ceps amb una gran extensió radicular, vigor limitat i 
una de les produccions més baixes de la nostra zona vitícola. 
 

NOTA DE TAST 
Color rosat pàl·lid, molt brillant i atractiu, de bombolla viva i amable, ens 
mostra un nas carregat d’exuberants aromes afruitades, on predominen 
els records a fruits de bosc, poma vermella i mentolats. En boca és potent i 
alhora agradable, amb bona estructura i carnositat. Es manté en perfecte 
equilibri fins a la fi de cada glop destacant la seva permanència al paladar.  
 

FITXA ANALÍTICA  
Varietats de raïm: Monastrell 60%, Garnatxa 20% i  Pinot Noir 20% 
Criança mínima en ampolla: superior a 20 mesos 
Sucres reductors (gr/L): 7,0 
Grau alcohòlic (% vol.): 11.5 
Acidesa (gr/L ac.tart): 6,3 
pH: 2,95 
Temperatura de servei: 6-8ºC 
 
Mètode tradicional 
Verema Manual 
Agricultura ecològica 
 

 
“Seducció total” 

 
 
PANORAMIC  
BRUT  - LLARGA CRIANÇA   
CORPINNAT 
 
EL VI 
Llopart Panoramic és paisatge en la seva màxima expressió, on la trilogia 
clàssica del cor del Penedès ens mostra la seva cara més amable i àmplia, 
combinant perfectament volum i complexitat amb frescor i diversitat 
aromàtica.  
És un dels vins amb més història de Llopart, amb més de 45 anys 
d’antiguitat i s’ha convertit en un dels clàssics per a amants dels escumosos 
de llarga criança, cremosos, llargs i elegants. La seva etiqueta busca 
representar l’excepcional “panoràmica” paisatgística de l’Heretat. 
 

              LA VINYA 
Situada en un enclavament singular, en el terme municipal de Subirats, a la 
zona de muntanya de l’Alt Penedès, la finca de Can Llopart comprèn 500 
hectàrees entre vinya i bosc a 360 metres d’altitud mitjana. Les 100 
hectàrees de vinya pròpia són l’essència de la nostra personalitat. Conreem 
la terra de manera ecològica, segons els paràmetres del cultiu sostenible, 
amb el màxim respecte pel medi ambient. 
La peculiar configuració geològica de la nostra finca, d’accidentada 
orografia en forma de pendents i terrasses, i amb una escassa profunditat 
de terra, origina uns ceps amb una gran extensió radicular, vigor limitat i 
una de les produccions més baixes de la nostra zona vitícola. 
 
NOTA DE TAST 
Bombolla molt fina. Aromes complexes de llarga criança: matisos derivats 
de les mares, torrats, mel i fruits secs, amb lleugeres pinzellades reductores. 
En bona és ampli i estructurat, molt cremós, amb un perfecte equilibri 
sucre-acidesa. Gust persistent i amb caràcter. 

 
FITXA ANALÍTICA 
Varietats de raïm: Xarel·lo (50%) Macabeu (40%) Parellada (10%) 
Criança mínima en ampolla: superior a 70 mesos 
Grau alcohòlic (% vol.): 11.9 
Acidesa (gr/L ac. tart.): 6,2 
Sucres reductors (gr/L): 6 
pH: 3,00 
Temperatura de servei: 8-10ºC 
 
Mètode tradicional 
Verema manual 
Agricultura ecològica 
Remogut manual en pupitres  

 

“Copa de paisatge” 

 
 

LEOPARDI  
BRUT NATURE  - LLARGA CRIANÇA  
CORPINNAT 
 

EL VI 
Insígnia històrica de la casa fruit amb un cupatge especial, selecció dels 
millors vins monovarietals que més destaquen per la seva elegància i 
potencial evolutiu. Elaborat en honor a Bernardus Leopardi, el primer 
viticultor de la família, documentat en un pergamí manuscrit en llatí de 
1385, d’on s’inspira la tipografia de l’etiqueta. 
 
LA VINYA 
Situada en un enclavament singular, en el terme municipal de Subirats, a 
la zona de muntanya de l’Alt Penedès, la finca de Can Llopart comprèn 
500 hectàrees entre vinya i bosc a 360 metres d’altitud mitjana. Les 100 
hectàrees de vinya pròpia són l’essència de la nostra personalitat. 
Conreem la terra de manera ecològica, segons els paràmetres del cultiu 
sostenible, amb el màxim respecte pel medi ambient. 
La peculiar configuració geològica de la nostra finca, d’accidentada 
orografia en forma de pendents i terrasses, i amb una escassa 
profunditat de terra, origina uns ceps amb una gran extensió radicular, 
vigor limitat i una de les produccions més baixes de la nostra zona 
vitícola. 
 

NOTA DE TAST 
Color daurat pàl·lid, molt brillant i seductor. De bombolla molt fina, 
permanent i delicada. Aroma complexa i fragant, carregada d’elegants 
notes especiades, fruites blanques madures i notes pastisseres. Gust 
extremadament equilibrat, sec i suau,  ric en sabors i exquisits tocs 
torrats i torrefactes, fruit del seu prolongat envelliment.  
Reiteradament reconegut per les principals guies de vins i pels tastadors 
més prestigiosos que l’han convertit en un referent de les bombolles 
d’alta qualitat. 
 
ANÀLISI 
Varietats de raïm: Xarel·lo (45%), Macabeu (40%), Parellada (15%)  
Criança mínima: 82 mesos 
Grau alcohòlic (% vol.): 11.8º 
Sucres reductors (gr/L): <3 
Acidesa (gr/L ac. tart.): 5,6 
pH: 2,95 
Temperetaura de servei: 8-10ºC 
 
Mètode tradicional 
Verema manual 
Agricultura ecològica 
Remanat manual en pupitres 

“Elegància i delicadesa” 

 
 

EX·VITE  
Vinyes Singulars Les Flandes  
BRUT  - MOLT LLARGA CRIANÇA 
CORPINNAT 

 
Llopart Ex·Vite és considerat l’emblema de les llargues criances de Llopart. 
Combina la història i el llegat de Llopart i rep el nom del lema familiar Ex 
Vite Vita (la vida ve del cep). Envelleix majestuosament amb dignitat i 
elegància. El licor d’expedició adossat s’elabora segons una genuïna fórmula 
enològica de finals del segle XIX dels propis vins nobles dels xarel·los de la 
finca. La producció és molt limitada d’unes 3.000 ampolles per anyada. 
Elaborat respectant al màxim la tradició artesanal.    
 
 
LA VINYA: LES FLANDES 
El nom de Les Flandes ens situa a un reducte format per un amfiteatre de 
vinyes, elevat sobre parets verticals de roca calcària de més de 12 metres 
d’alçada, de l’època del miocè (16 milions d’anys). En aquest indret es 
donen unes característiques úniques, privilegiades i perfectes per la 
producció de raïms amb la màxima expressió de la singularitat del lloc d’on 
procedeixen. Les Flandes és un paratge situat a 380 metres sobre el nivell 
del mar, envoltat d’un immens pulmó de bosc mediterrani de pi i alzines 
amb una gran biodiversitat i on predominen infinitat de plantes 
aromàtiques. És per això que parlem de les vinyes de muntanya de Llopart. 
 
NOTA DE TAST 
Color daurat, brillant i penetrant. Bombolla petita, fina i integrada que, 
gràcies a la seva llarga criança es transforma en una emotiva carícia al 
paladar. Aroma potent, elegant i complex que mescla records de fruits secs, 
torrats i balsàmics i fumats subtils. En boca és ampli i molt saborós, amb 
lleugers matisos de fruita al forn, estructurat i molt cremós. El seu record és 
persistent i agradable, perllongat com el temps que l’ampolla atresora. 
 
ANÀLISI 
Varietats de raïm: Xarel·lo 60% (vinya del Pere de Can Ros de 1934), 
Macabeu 40% (vinya de l’Isidoro de 1956) 
Criança en ampolla: superior a 100 mesos 
Grau alcohòlic (% vol.): 11.9 
Sucres reductors (gr/L): 5 
Acidesa (gr/L ac. tart.): 6.3 
pH: 2.80 
Temperatura de servei: 8-10ºC 
 
Mètode tradicional 
Verema manual 
Agricultura ecològica 
Remant manual en pupitres    

“Ex Vite Vita: 
del cep, la vida” 

 
 

ORIGINAL 1887 
Vinyes singulars Les Flandes 
BRUT NATURE - MOLT LLARGA CRIANÇA 
CORPINNAT 
 
Llopart Original va néixer amb el desig de perpetuar els costums i tradicions 
vitivinícoles familiars del segle XIX. Elaborat només amb raïms de les vinyes 
de muntanya més velles, situades a 380 m. d’alçada, on els ceps creixen 
amb limitat vigor però originant uns raïms de màxima concentració i 
caràcter. On antigament predominava la varietat ancestral de Montònega. 
S’elabora respectant al màxim tota la metodologia artesanal i tradicional. 
 

LA VINYA: LES FLANDES 
El nom de Les Flandes ens situa a un reducte format per un amfiteatre de 
vinyes, elevat sobre parets verticals de roca calcària de més de 12 metres 
d’alçada, de l’època del miocè (16 milions d’anys). En aquest indret es 
donen unes característiques úniques, privilegiades i perfectes per la 
producció de raïms amb la màxima expressió de la singularitat del lloc d’on 
procedeixen.  
Les Flandes és un enclavament envoltat d´un immens pulmó de bosc 
mediterrani de pi i alzines amb una gran biodiversitat i on predominen 
infinitat de plantes aromàtiques. És per aquest motiu que parlem de les 
vinyes de muntanya de Llopart. 
 

NOTA DE TAST 
Llopart Original té una gran profunditat aromàtica, amb tons de fruita 
blanca madura i mel,  i amb una notable presència de notes de criança com 
el brioix, torrats, mantega i fruits secs. Gust potent, acidesa arrodonida, 
molt ampli. De la Montònega es poden extreure extraordinàries notes 
d’envelliment i pinzellades de complexa evolució, conservant alhora una 
bona frescor i una subtil vivesa. Té un post gust delicat i persistent, de gran 
recorregut i un final voluminós. 
 

FITXA ANALÍTICA 
Varietats de raïm: Montònega 50% (Vinya del Ticu del 1935), Xarel·lo 25% 
(vinya del Pere de Can Ros del 1934), Macabeu 25% (vinya de l’Isidoro del 
1956) 
Criança en ampolla: superior a 120 mesos 
Grau alcohòlic (% vol.): 11.8º 
Sucres reductors (gr/L): <3 
Acidesa (gr/L ac.tart): 6,0 
pH: 2,95 
Temperatura de servei: 8-10ºC 
 
Mètode tradicional 
Agricultura ecològica 
Verema Manual 
Remogut manual en pupitres 

“Bombolles d’història” 

 
 

 
INTEGRAL  
BRUT NATURE RESERVA 
CORPINNAT 
 
EL VI 
Joc de matisos, textures i varietats que ofereixen a aquest 
escumós un caràcter jovial i divertit embolcallat d’una sedosa 
cremositat, profunditat i sensació de frescor vital. 
 

LA VINYA 
Situada en un enclavament singular, en el terme municipal de 
Subirats, a la zona de muntanya de l’Alt Penedès, la finca de Can 
Llopart comprèn 500 hectàrees entre vinya i bosc a 360 metres 
d’altitud mitjana. Les 100 hectàrees de vinya pròpia són l’essència 
de la nostra personalitat. Conreem la terra de manera ecològica, 
segons els paràmetres del cultiu sostenible, amb el màxim 
respecte pel medi ambient. 
La peculiar configuració geològica de la nostra finca, 
d’accidentada orografia en forma de pendents i terrasses, i amb 
una escassa profunditat de terra, origina uns ceps amb una gran 
extensió radicular, vigor limitat i una de les produccions més 
baixes de la nostra zona vitícola. 
 
 

NOTA DE TAST 
Color groc pàl·lid, brillant i lluminós. De bombolla fina i alegre. 
Mostra gran riquesa d’aromes que li confereixen una complexitat 
molt atractiva i exòtica, jocs aromàtics de pomes, préssecs, i 
pinyes ben conjuntades. En boca és lleuger i suau, molt fresc i bon 
nervi.  
 
 

FITXA ANALÍTICA 
Varietats de raïm: 40% Parellada, 30% Xarel·lo, 30% Chardonnay  
Criança en ampolla: superior a 24 mesos 
Grau alcohòlic (% vol.): 11.5º 
Sucres reductors (gr/L):<3 
Acidesa (gr/L ac. tart.): 6,6 
pH: 2.90 
Temperatura de servei: 6-8ºC 
 
Mètode tradicional 
Verema manual 
Agricultura ecològica 

“Natura essencial” 

 
 
MICROCOSMOS ROSÉ  
BRUT NATURE RESERVA  
CORPINNAT 
 

EL VI 
La més pura essència de l’univers Llopart reflectida en aquest escumós 
rosat Brut Nature. Un escumós rosat sorprenent i gastronòmic, fruit d’un 
cupatge de varietats eclèctiques on l’escassa monestrell li atorga la seva 
gran personalitat. Lleugera maceració en fred per extreure aromes i color 
de la pell del raïm, prèvia al premsat suau. 
 

LA VINYA 
Situada en un enclavament singular, en el terme municipal de Subirats, a 
la zona de muntanya de l’Alt Penedès, la finca de Can Llopart comprèn 
500 hectàrees entre vinya i bosc a 360 metres d’altitud mitjana. Les 100 
hectàrees de vinya pròpia són l’essència de la nostra personalitat. 
Conreem la terra de manera ecològica, segons els paràmetres del cultiu 
sostenible, amb el màxim respecte pel medi ambient. 
La peculiar configuració geològica de la nostra finca, d’accidentada 
orografia en forma de pendents i terrasses, i amb una escassa profunditat 
de terra, origina uns ceps amb una gran extensió radicular, vigor limitat i 
una de les produccions més baixes de la nostra zona vitícola. 

 
NOTA DE TAST 
Color rosa-grosella, brillant i enigmàtic, que deixa entreveure subtils 
reflexos salmonats i violacis. Bombolla de gran finesa i persistència, 
integrada i molt elegant. Ens mostra aromes molt complexes, amb records 
de fruits vermells silvestres fusionats amb matisos torrats, herba fresca i 
pinzellades balsàmiques. En boca, harmoniós i elegant, ens regala punts 
salins i vibrants que juntament amb el seu carbònic perfectament integrat. 
Record llarg i cremós. 

 
FITXA ANALÍTICA 
Varietats de raïm: 85% Pinot Noir i 15% Monestrell 
Criança mínima en ampolla: superior a 24 meses 
Grau alcohòlic (% vol.): 11.8º 
Sucres reductors (gr/L): <3 
Acidesa (gr/L ac. tart.): 6,5 
pH: 2,85 
Temperatura de servei: 6-8ºC 
 
Mètode tradicional 
Verema manual 
Agricultura ecològica 

 

“Sorprenent i imprescindible” 

Viticultors des de 1385, situats a Subirats, al Penedès,
Llopart comença a elaborar els seus vins escumosos a partir de 1887.

Des d’aleshores, la família aposta per consolidar-se entre els elaboradors
més prestigiosos de la zona. Actualment, emparats sota la denominació
Corpinnat, segueixen fidels a la seva trajectòria de buscar l’excel·lència

en els seus productes, així com el respecte per la terra i els seus orígens.
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Fray Antón és una de les marques que Nor Ibérica
elabora juntament amb altres aiguardents i licors
a la província d’Ourense, zona de gran tradició
i destacada qualitat pels seus vins i destil·lats.

La Pabordessa és una ratafia de tradició familiar,
amb molts anys d’història. És un licor elaborat

per la maceració de nous tendres en aiguardent en bótes
de fusta per un període de 6 mesos i també per destil·lació 

de 21 plantes aromàtiques, arrels i espècies.

Fot-li és molt més que un vermut. És un crit d’entusiasme 
que convida a atrevir-te, a viure, a aprofitar el més valuós

que tenim: el nostre temps. Tempus Fugit, fot-li.

Ratafia La Pabordessa

Crema de Ratafia La Pabordessa

Fot-li

Fot-li Fórmula Antiga

Orujo Hierbas Fray Antón

Orujo Aguardiente Fray Antón

Orujo Café Fray Antón

Orujo de Limón Fray Antón

Crema de Orujo Fray Antón
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Aquesta és una finestra 
a la nostra terra

Treballem les nostres terres sota els preceptes de la 
biodinàmica: apliquem infusions i decoccions de plantes per 
evitar plagues, i elaborem els preparats i el compost animal i 
vegetal a partir del nostre hort de plantes medicinals i de la 

nostra granja de vaques, ovelles i cavalls.

Descobreix com treballem, 
visita el nostre canal de Youtube

@gramona1881

www.gramona.com
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C. Isaac Peral, 1, 3b
08370 PINEDA DE MAR (Barcelona)

Tel. 937 661 150
difusio@difusio.cat

www.difusio.cat

Difusió Gastronòmica, SL


