
L’ARNOT

L’ARNOT BLANC

Tipus de vi: Blanc jove
Varietats: Garnatxa blanca (50%) i
Macabeu (50%)
Fermentació: 7 dies, entre 15-18ºC, en trulls enrajolats
Alcohol: 13%

Vinyes
Finca: Algars
Edat: 25 anys
Localització: Batea (Terra Alta)
Sòl: Pedra de riu i arenisques

Presentació:
Ampolla de 75 cl
12 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 8-10ºC
Maridatge: Aperitius, arrossos, marisc i peix.

Tast
Ull: Color daurat, brillant i fluid en copa.
Nas: Aromes a melmelada i fruites entreverdes.
Boca: Agradable.

CELLER LA BOTERA (BATEA)

El projecte de la Botera va néixer l’any 1986, en associar-se
vuit pagesos de Batea amb la intenció d’elaborar els seus pro-
pis vins fora de les cooperatives. Així doncs, el fet diferencia-
dor d’aquest celler és el seu capital humà i l’atenció que presta
en primera persona a la vinya. Entre els vuit socis compten
amb unes 60 hectàrees de vinya. Els 500.000 quilos de raïm
que cullen anualment s’elaboren en un celler situat al centre de
Batea, un edifici que havia estat un antic molí d’oli rehabilitat i
adaptat al nou ús. L’empresa ha invertit molts esforços en la
modernització dels processos i les instal•lacions, i actualment
té en projecte la construcció d’un nou celler als afores de
Batea.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Vins SAT La Botera
Batea (Tarragona)

DO Terra Alta

Altres vins d’aquest celler
-Mudèfer negre criança
-Vila-Closa Chardonnay blanc criança
-Vila-Closa negre jove
-Vila-Closa Garnatxa Blanca jove
-L’Arnot negre jove
-L’Arnot rosat jove
-Bruna Dolçor vi dolç



VILA-CLOSA

VILA-CLOSA GARNATXA BLANCA

Tipus de vi: Blanc jove
Varietats: Garnatxa blanca (100%)
Fermentació: 10 dies, entre 12-15ºC, en
dipòsits d’acer inoxidable de 5.000 i
10.000 litres
Criança: 3 mesos sobre lies fines
Alcohol: 13,5%

Vinyes
Finca: Benufet (garnatxa)
Edat: 45 anys
Localització: Batea (Terra Alta)
Sòl: Panal

Presentació:
Ampolla de 75 cl
12 ampolles per caixa
Producció: 20.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 9-10ºC
Maridatge: Aperitius, arrossos, marisc i peix

CELLER LA BOTERA (BATEA)

El projecte de la Botera va néixer l’any 1986, en associar-se
vuit pagesos de Batea amb la intenció d’elaborar els seus pro-
pis vins fora de les cooperatives. Així doncs, el fet diferencia-
dor d’aquest celler és el seu capital humà i l’atenció que presta
en primera persona a la vinya. Entre els vuit socis compten
amb unes 60 hectàrees de vinya. Els 500.000 quilos de raïm
que cullen anualment s’elaboren en un celler situat al centre de
Batea, un edifici que havia estat un antic molí d’oli rehabilitat i
adaptat al nou ús. L’empresa ha invertit molts esforços en la
modernització dels processos i les instal•lacions, i actualment
té en projecte la construcció d’un nou celler als afores de
Batea.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Vins SAT La Botera
Batea (Tarragona)

DO Terra Alta

Altres vins d’aquest celler
-Mudèfer negre criança
-Vila-Closa Chardonnay blanc criança
-Vila-Closa negre jove
-L’Arnot negre jove
-L’Arnot blanc jove
-L’Arnot rosat jove
-Bruna Dolçor vi dolç



VILA-CLOSA
CHARDONNAY

VILA-CLOSA CHARDONNAY

Tipus de vi: Blanc criança
Varietats: Chardonnay (100%)
Fermentació: Primera part, 10 dies a 14ºC
en dipòsits d’acer inoxidable de 5.000 litres;
segona part, 4 dies entre 20-22ºC en  barri-
ques noves de roure
Maceració: Pel•licular de 10 hores a 12ºC
Criança: 3 mesos en barriques noves de roure
Alcohol: 14%

Vinyes
Finca: La Macarena
Edat: 7 anys
Localització: Batea (Terra Alta)
Sòl: Panal

Presentació:
Ampolla de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 3.500 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 10-12ºC
Maridatge: Carns blanques, marisc i peix.

CELLER LA BOTERA (BATEA)

El projecte de la Botera va néixer l’any 1986, en associar-se
vuit pagesos de Batea amb la intenció d’elaborar els seus pro-
pis vins fora de les cooperatives. Així doncs, el fet diferencia-
dor d’aquest celler és el seu capital humà i l’atenció que presta
en primera persona a la vinya. Entre els vuit socis compten
amb unes 60 hectàrees de vinya. Els 500.000 quilos de raïm
que cullen anualment s’elaboren en un celler situat al centre de
Batea, un edifici que havia estat un antic molí d’oli rehabilitat i
adaptat al nou ús. L’empresa ha invertit molts esforços en la
modernització dels processos i les instal•lacions, i actualment
té en projecte la construcció d’un nou celler als afores de
Batea.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Vins SAT La Botera
Batea (Tarragona)

DO Terra Alta

Altres vins d’aquest celler
-Mudèfer negre criança
-Vila-Closa negre jove
-Vila-Closa Garnatxa Blanca jove
-L’Arnot negre jove
-L’Arnot blanc jove
-L’Arnot rosat jove
-Bruna Dolçor vi dolç



VIÑA MARINA

VIÑA MARINA

Tipus de vi: Blanc jove
Varietats: Xarel·lo
Fermentació: Controlada entre 13 i 15ºC
en dipòsits d’acer inoxidable.
Maceració: Pel·licular de 2 dies a 13-15ºC
Criança: 12 mesos en ampolla
Alcohol: 12%

Vinyes
Edat: 20-30 anys
Localització: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Presentació:
Ampolla bordelesa elegance de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 6-7ºC
Maridatge: Aperitius, amanides, pasta, arrossos, carns blan-
ques, marisc, peixos.

Tast
Ull: Groc brillant nítid i d’excel·lent transparència.
Nas: Suau gamma aromàtica, principalment vegetal i afruitada
-pera i poma verda.
Boca: Ferma estructura i tranquil pas per boca. Lleugerament
àcid.

CONDE DE VALICOURT (ST. SADURNÍ)

Una de les caves més petites i artesanes de Sant Sadurní
d’Anoia, gestionada actualment per la tercera generació d’ela-
boradors de cava. La seva reduïda mida els permet mantenir-
se fidels al més pur estil artesà: des del remogut manual de les
ampolles fins al respecte absolut dels temps de criança o el
desgorjament sense alterar la temperatura del coll de l’ampo-
lla... Per tal de mantenir el compromís d’oferir una qualitat i
personalitat constants i contrastades, han limitat voluntàriament
la producció fins a les 60.000 ampolles anuals. El resultat:
caves d’alta gamma, elegants, 100% naturals i exempts de quí-
miques innecessàries, de paladar sofisticat, bombolla tipus
rosari i amb tots els matisos dels reserves i grans reserva.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Conde de Valicourt
Sant Sadurní d’Anoia

(Barcelona)
DO Penedès

Altres vins i caves d’aquest celler
-Pas de Sucre
-Majestuoso
-Rosé de Valicourt
-Coupage de Alicia BN
-Coupage de Alicia Brut
-Permont’s
-Binya Georgina negre jove



SERRASAGUÉ
VINYA DE L’HORT

SERRASAGUÉ VINYA DE L’HORT

Tipus de vi: Blanc jove
Varietats: Garnatxa blanca, Chardonnay i
Moscat
Fermentació: Controlada a 16ºC
Maceració: 12 hores
Alcohol: 12,5%

Vinyes
Finca: Vinya de l’Hort
Edat: 10 anys
Localització: Capmany (Alt Empordà)
Alçada: 800 m
Sòl: Granític

Presentació
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 2.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 8-10ºC
Maridatge: Gran varietat de peix, marisc, carns blanques i
aperitius.

Tast
Ull: Groc llimona brillant.
Nas: Aroma varietal empordanesa, amb perfils de cítrics,
amples matisos de fruites tropicals i notes làctiques.
Boca: Sedós al paladar, gran concentració d’aromes i equili-
brada riquesa alcohòlica.

CELLER MARIÀ PAGÈS (CAPMANY)

Aquest és un clar exemple de petit celler artesanal i familiar,
amb una mentalitat honesta i cura per fer les coses ben fetes. La
tradició de les vinyes que treballen (la finca Can Livori, data com
a mínim del segle XVIII) i del celler de criança que tenen al nucli
de Capmany (ja s’hi elaborava vi des del segle XIX) avalen l’e-
xistència del Celler Marià Pagès i les 70.000 ampolles que
anualment comercialitzen. Són ampolles que només contenen
raïm de les vinyes pròpies: 10 hectàrees de les varietats negres
cabernet sauvignon, garnatxa negra, merlot i ull de llebre, i les
blanques garnatxa blanca, chardonnay i muscat.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Marià Pagès
Capmany

(Girona)
DO Empordà

Altres vins d’aquest celler

-Serrasagué blanc jove
-Serrasagué rosat jove
-Serrasagué negre jove
-Serrasagué Rosa-t

-Serrasagué Criança negre
-Moscat d’Empordà dolç
-Garnatxa d’Empordà dolç
-Marià Pagès Garnatxa
Reserva dolç



FARGAS-FARGAS
CHARDONNAY

FARGAS-FARGAS CHARDONNAY

Tipus de vi: Blanc jove
Varietats: Chardonnay 100%
Fermentació: 20 dies a 14ºC en dipòsits 
d’acer inoxidable
Alcohol: 12,5%

Vinyes
Finca: Vinya del Tatjer
Edat: 25 anys
Localització: Salelles (Bages)
Sòl: Argilós-sorrenc

Presentació
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 1.270 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 6-8ºC
Maridatge: Marisc, arrossos, peixos guisats i formatges.

Tast
Ull: Groc pàl·lid, clar i brillant.
Nas: Aroma neta i fresca, amb notes de fruita blanca.
Boca: Delicat i elegant, sedós en boca, untuós, amb un final
net i sec.

CELLER FARGAS-FARGAS (SALELLES)

La finca de Cal Quico va ser fundada pel besavi de Quim Fargas
fa més de cent cinquanta anys. Des d’aleshores, la família sem-
pre s’ha dedicat a la vinya. Els anys vint del segle XX, els Fargas
van participar en la fundació de la Cooperativa de Salelles, on
van vendre el raïm fins a la dècada de 1980. Aleshores, Quim
Fargas va començar a plantar noves varietats, com el cabernet
sauvignon i el merlot, a més de l’ull de llebre, el trepat i el char-
donnay, tot substituint gradualment el tradicional sumoll.
Actualment, disposen de 10 ha de vinya, una extensió que la
família pensa que pot tenir-ne cura per ella mateixa. La filosofia
que segueixen consisteix a no vendre ni comprar raïm ni vi, i així
elaboren unes 35.000 ampolles.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Fargas-Fargas
Salelles
(Bages)

DO Pla de Bages

Altres vins d’aquest celler
-Fargas-Fargas Rosat jove
-Fargas-Fargas Ull de Llebre negre criança
-Fargas-Fargas Merlot negre criança
-Fargas-Fargas Cabernet Merlot negre criança
-Quicu Fargas Reserva negre



TOUS ANDREU
CHARDONNAY

TOUS ANDREU CARDONNAY

Tipus de vi: Blanc jove
Varietats: Chardonnay (100%)
Fermentació: 10 dies a 13ºC en dipòsits d’a-
cer inoxidable
Alcohol: 13%

Vinyes
Finca: Mas del Tous
Localització: El Pont d’Armentera (Alt Camp)
Alçada: 580 m
Sòl: Llicorella

Presentació:
Ampolla bordelesa reserva de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 10ºC

Maridatge: Aperitius, arrossos, marisc i peix

TOUS ANDREU (EL PONT D’ARMENTERA)

El Mas dels Tous, situat als peus del castell de Selmella, està
documentat sota la possessió de la mateixa família des de 1570
i des de sempre s’ha dedicat al conreu de la vinya, l’avellana, l’a-
metlla i l’olivera. Actualment, Adolf Tous Andreu n’és el propieta-
ri, a més del viticultor, el cellerer i l’enòleg i encapçala un projec-
te familiar basat en el compromís cap a la terra de llicorella blan-
ca on planten les seves 15 hectàrees de vinya pròpia. En aquest
sentit, Tous Andreu no utilitza cap producte químic a la vinya i
elabora una gamma de productes únicament monovarietals de
les anomenades varietats nobles.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Tous Andreu
El Pont d’Armentera

(Tarragona)
DO Tarragona

Altres vins d’aquest celler

-Tous Andreu Cabernet Sauvignon Criança negre
-Tous Andreu Cabernet Sauvignon Reserva negre
-Tous Andreu Pinot Noir negre jove



NINUNÀ

NINUNÀ

Tipus de vi: Blanc jove
Varietats: Garnatxa blanca (60%), Macabeu (35%), Moscat
d’Alexandria (5%).
Alcohol: 14%

Presentació:
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 10ºC
Maridatge: Aperitius, arrossos, marisc i peix

Tast
Ull: Color groc mig brillant amb reflexos daurats.
Nas: Matisos de fruites blanques carnoses i tocs cítrics, amb
un vel de mel i apunts minerals.
Boca: Rodó i ple, amb una lleugera acidesa i un final mineral i
cítric

COC LUDOTECA GASTRONÒMICA

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

COC Ludoteca
Gastronòmica
Vilassar de Mar

(Maresme)
DO Montsant

Altres vins d’aquest celler

-Tati rosat jove



SERRALADA DE MARINA
PANSA BLANCA

SERRALADA DE MARINA PANSA BLANCA

Tipus de vi: Blanc jove
Varietats: Pansa blanca (100%)
Fermentació: De 15 a 20 dies, a 15ºC, en
dipòsits d’acer inoxidable
Maceració: Maceració pel•licular de 3-4 hores a
13ºC
Alcohol: 12%

Vinyes
Edat: 30-40 anys
Localització: Santa Maria de Martorelles, Martorelles i Sant
Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

Presentació:
Ampolla de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 9-10ºC
Maridatge: Aperitius, arrossos, marisc i peix.

Tast
Ull: Color pàl•lid amb reflexos verdosos, brillant.
Nas: Aroma afruitat (pinya, poma verda i plàtan) amb lleugers
tocs florals.
Boca: Matisos afruitats (pinya, abrecoc), suau, llarg i persis-
tent, amb una acidesa equilibrada que el fa molt agradable al
paladar.

CELLER ALTRABANDA (MARTORELLES)

Com el mateix nom del celler ja anuncia, a l’altra banda de la
Serralada Litoral hi ha aquesta petita empresa familiar portada
pel matrimoni del Joan Plans i la Roser Celdran que es dedica
des de no fa gaires anys a embotellar el vi que elaboren. Només
tenen 3 ha de vinyes de pansa blanca i 93 ceps escassos de la
varietat sumoll repartides entre els termes municipals de
Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de
Campsentelles, que en total els proporcionen uns 10.000 kg de
raïm cada any. Amb això, elaboren artesanalment uns vins dife-
rents, originals, amb personalitat i dirigits a minories sota la
marca Serralada de Marina.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Celler Altrabanda
Martorelles 
(Barcelona)

DO Alella

Altres vins d’aquest celler
-El Pas de les Bruixes blanc criança
-Serralada de Marina Santa Maria blanc
criança
-93 Ceps negre criança
-Castell Ruf Vi de Taronja
-Iaia Rosa dolç



EL PAS DE 
LES BRUIXES

EL PAS DE LES BRUIXES

Tipus de vi: Blanc criança
Varietats: Pansa blanca (100%)
Fermentació: 18 dies, a 14ºC, en dipòsits d’a-
cer inoxidable
Maceració: Maceració pel•licular de 6 hores a 8ºC
Criança: 2 mesos en barrica, amb les mares i battonages
Alcohol: 12,5%

Vinyes
Edat: 30-40 anys
Localització: Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental)

Presentació:
Ampolla de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 10ºC
Maridatge: Aperitius, amanides, arrossos, marisc i peix.

Tast
Ull: Color brillant, pàl•lid amb reflexos verdosos.
Nas: Aroma molt afruitat (tons cítrics) amb intensos aromes flo-
rals.
Boca: Gust complex, llarg i persistent, amb una acidesa equili-
brada que el fa molt agradable al paladar.

CELLER ALTRABANDA (MARTORELLES)

Com el mateix nom del celler ja anuncia, a l’altra banda de la
Serralada Litoral hi ha aquesta petita empresa familiar portada
pel matrimoni del Joan Plans i la Roser Celdran que es dedica
des de no fa gaires anys a embotellar el vi que elaboren. Només
tenen 3 ha de vinyes de pansa blanca i 93 ceps escassos de la
varietat sumoll repartides entre els termes municipals de
Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de
Campsentelles, que en total els proporcionen uns 10.000 kg de
raïm cada any. Amb això, elaboren artesanalment uns vins dife-
rents, originals, amb personalitat i dirigits a minories sota la
marca Serralada de Marina.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Celler Altrabanda
Martorelles 
(Barcelona)

DO Alella

Altres vins d’aquest celler

-Serralada de Marina Pansa Blanca blanc jove
-Serralada de Marina Santa Maria blanc
criança
-93 Ceps negre criança
-Castell Ruf Vi de Taronja
-Iaia Rosa dolç



SERRALADA DE MARINA
SANTA MARIA

SERRALADA DE MARINA SANTA MARIA

Tipus de vi: Blanc criança
Varietats: Pansa blanca (100%)
Fermentació: 10-15 dies, a 15-16ºC, en
barrica
Maceració: Pel•licular de 4 hores a 13ºC
Criança: 5 mesos en barrica, amb les mares i battonages
Alcohol: 12,5%

Vinyes
Edat: 70-80 anys
Localització: Martorelles (Vallès Oriental)

Presentació:
Ampolla de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 10-12ºC
Maridatge: Marisc, peix i carns blanques.

Tast
Ull: Color brillant, pàl•lid, amb tons verdosos.
Nas: Aroma complex, afruitat amb tocs especiats, procedents
de la criança en barrica.
Boca: Gust complex, llarg, estructurat, viu, amb tocs especiats
tipus nou moscada, coco, amb un retrogust suaument avaini-
llat, dolcenc i algun toc torrat.

CELLER ALTRABANDA (MARTORELLES)

Com el mateix nom del celler ja anuncia, a l’altra banda de la
Serralada Litoral hi ha aquesta petita empresa familiar portada
pel matrimoni del Joan Plans i la Roser Celdran que es dedica
des de no fa gaires anys a embotellar el vi que elaboren. Només
tenen 3 ha de vinyes de pansa blanca i 93 ceps escassos de la
varietat sumoll repartides entre els termes municipals de
Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de
Campsentelles, que en total els proporcionen uns 10.000 kg de
raïm cada any. Amb això, elaboren artesanalment uns vins dife-
rents, originals, amb personalitat i dirigits a minories sota la
marca Serralada de Marina.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Celler Altrabanda
Martorelles 
(Barcelona)

DO Alella

Altres vins d’aquest celler
-Serralada de Marina Pansa Blanca blanc jove
-El Pas de les Bruixes blanc criança
-93 Ceps negre criança
-Castell Ruf Vi de Taronja
-Iaia Rosa dolç



L’ARNOT

L’ARNOT ROSAT

Tipus de vi: Rosat jove
Varietats: Merlot (100%)
Fermentació: 15 dies, entre 15-18ºC, en
trulls enrajolats
Maceració: 12 hores entre 12-15ºC
Alcohol: 13%

Vinyes
Finca: Trufes
Edat: 3 anys, primera collita
Localització: Batea (Terra Alta)
Sòl: Panal

Presentació:
Ampolla de 75 cl
12 ampolles per caixa
Producció: 2.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 10-12ºC
Maridatge: Aperitius, arrossos, carns blanques, patés, format-
ge de cabra, pasta i pizza.

Tast
Ull: Color rosat molt intens, característic de la zona.
Nas: Combinació de fruita blanca i vermella, com pinya i
maduixa.
Boca: Llaminer i equilibrat, amb una lleugera acidesa que li
dóna frescor.

CELLER LA BOTERA (BATEA)

El projecte de la Botera va néixer l’any 1986, en associar-se
vuit pagesos de Batea amb la intenció d’elaborar els seus pro-
pis vins fora de les cooperatives. Així doncs, el fet diferencia-
dor d’aquest celler és el seu capital humà i l’atenció que presta
en primera persona a la vinya. Entre els vuit socis compten
amb unes 60 hectàrees de vinya. Els 500.000 quilos de raïm
que cullen anualment s’elaboren en un celler situat al centre de
Batea, un edifici que havia estat un antic molí d’oli rehabilitat i
adaptat al nou ús. L’empresa ha invertit molts esforços en la
modernització dels processos i les instal•lacions, i actualment
té en projecte la construcció d’un nou celler als afores de
Batea.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Vins SAT La Botera
Batea (Tarragona)

DO Terra Alta

Altres vins d’aquest celler
-Mudèfer negre criança
-Vila-Closa Chardonnay blanc criança
-Vila-Closa negre jove
-Vila-Closa Garnatxa Blanca jove
-L’Arnot blanc jove
-L’Arnot negre jove



SERRASAGUÉ
ROSA-T

SERRASAGUÉ ROSA-T

Tipus de vi: Rosat jove
Varietats: Cabernet franc, Cabernet sauvignon i Garnatxa
negra
Fermentació: Controlada a 15ºC
Maceració: 24 hores
Alcohol: 13,5%

Vinyes
Finca: Serrasagué
Edat: 9 anys
Localització: Capmany (Alt Empordà)
Alçada: 800 m
Sòl: Granític

Presentació
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 2.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 7-10ºC

Tast
Ull: Color cirera intens.
Nas: Aromes florals i afruitats.
Boca: Untuós i equilibrat, amb una fina estructura àcida 
enriquida amb perfums de fruita vermella.

CELLER MARIÀ PAGÈS (CAPMANY)

Aquest és un clar exemple de petit celler artesanal i familiar,
amb una mentalitat honesta i cura per fer les coses ben fetes. La
tradició de les vinyes que treballen (la finca Can Livori, data com
a mínim del segle XVIII) i del celler de criança que tenen al nucli
de Capmany (ja s’hi elaborava vi des del segle XIX) avalen l’e-
xistència del Celler Marià Pagès i les 70.000 ampolles que
anualment comercialitzen. Són ampolles que només contenen
raïm de les vinyes pròpies: 10 hectàrees de les varietats negres
cabernet sauvignon, garnatxa negra, merlot i ull de llebre, i les
blanques garnatxa blanca, chardonnay i muscat.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Marià Pagès
Capmany

(Girona)
DO Empordà

Altres vins d’aquest celler

-Serrasagué blanc jove
-Serrasagué rosat jove
-Serrasagué negre jove
-Serrasagué Vinya de l’Hort
blanc jove

-Serrasagué Criança negre
-Moscat d’Empordà dolç
-Garnatxa d’Empordà dolç
-Marià Pagès Garnatxa
Reserva dolç



TATI

TATI

Tipus de vi: Rosat jove
Varietats: Garnatxa negra (50%) i Merlot (50%)
Fermentació: Controlada a 17ºC
en dipòsits d’acer inoxidable
Maceració: 12 hores
Alcohol: 14%

Vinyes
Edat: 15 a 35 anys

Presentació
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 7-10ºC

Tast
Ull: Tonalitats violetes i rosades.
Nas: Subtils aromes que recorden la fruita de la passió i
els cítrics de la Mediterrània.
Boca: Ampli, sedós i càlid, amb lleugeres pinzellades de
llaminadures.

COC LUDOTECA GASTRONÒMICA

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

COC Ludoteca
Gastronòmica
Vilassar de Mar

(Maresme)
DO Montsant

Altres vins d’aquest celler

-Ninunà blanc jove



L’ARNOT

L’ARNOT NEGRE

Tipus de vi: Negre jove
Varietats: Garnatxa negra (50%) i Syrah
(50%)
Fermentació: 5-8 dies, entre 18-25ºC, en trulls enrajolats
Maceració: Durant tota la fermentació
Alcohol: 13%

Vinyes
Localització: Batea (Terra Alta)

Presentació:
Ampolla de 75 cl
12 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 17-18ºC
Maridatge: Arrossos, llegums, carns blanques, carns vermelles
i carn de porc.

Tast
Ull: Color violeta, brillant i fluid en copa.
Nas: Aromes a fruites silvestres.
Boca: Fresc i lleugerament tànnic.

CELLER LA BOTERA (BATEA)

El projecte de la Botera va néixer l’any 1986, en associar-se
vuit pagesos de Batea amb la intenció d’elaborar els seus pro-
pis vins fora de les cooperatives. Així doncs, el fet diferencia-
dor d’aquest celler és el seu capital humà i l’atenció que presta
en primera persona a la vinya. Entre els vuit socis compten
amb unes 60 hectàrees de vinya. Els 500.000 quilos de raïm
que cullen anualment s’elaboren en un celler situat al centre de
Batea, un edifici que havia estat un antic molí d’oli rehabilitat i
adaptat al nou ús. L’empresa ha invertit molts esforços en la
modernització dels processos i les instal•lacions, i actualment
té en projecte la construcció d’un nou celler als afores de
Batea.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Vins SAT La Botera
Batea (Tarragona)

DO Terra Alta

Altres vins d’aquest celler
-Mudèfer negre criança
-Vila-Closa Chardonnay blanc criança
-Vila-Closa negre jove
-Vila-Closa Garnatxa Blanca jove
-L’Arnot blanc jove
-L’Arnot rosat jove
-Bruna Dolçor vi dolç



VILA-CLOSA

VILA-CLOSA NEGRE

Tipus de vi: Negre jove
Varietats: Garnatxa negra (50%), Samsó i
Syrah
Fermentació: 10-15 dies, a 18ºC, en trulls
enrajolats de 12.000 litres i en dipòsits
d’acer inoxidable de 10.000 litres
Maceració: Premaceració a 15ºC; maceració durant tota la
fermentació
Criança: 2 mesos en barriques de roure americà de torrat mig
Alcohol: 13,5%

Vinyes
Finca: Benufet i Mudèfer
Localització: Batea (Terra Alta)
Sòl: Petits bancals en costers de panal

Presentació:
Ampolla de 75 cl
12 ampolles per caixa
Producció: 30.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 17-18ºC
Maridatge: Arrossos, llegums, carns blanques i carns
vermelles.

Tast
Ull: Dens color violat, brillant i fluid en copa.
Nas: Mostra tot un ventall aromàtic, caracteritzat per aromes a
fruites del bosc i minerals.
Boca: Agradable i intrigant.

CELLER LA BOTERA (BATEA)

El projecte de la Botera va néixer l’any 1986, en associar-se
vuit pagesos de Batea amb la intenció d’elaborar els seus pro-
pis vins fora de les cooperatives. Així doncs, el fet diferencia-
dor d’aquest celler és el seu capital humà i l’atenció que presta
en primera persona a la vinya. Entre els vuit socis compten
amb unes 60 hectàrees de vinya. Els 500.000 quilos de raïm
que cullen anualment s’elaboren en un celler situat al centre de
Batea, un edifici que havia estat un antic molí d’oli rehabilitat i
adaptat al nou ús. L’empresa ha invertit molts esforços en la
modernització dels processos i les instal•lacions, i actualment
té en projecte la construcció d’un nou celler als afores de
Batea.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Vins SAT La Botera
Batea (Tarragona)

DO Terra Alta

Altres vins d’aquest celler
-Mudèfer negre criança
-Vila-Closa Chardonnay blanc criança
-Vila-Closa Garnatxa Blanca jove
-L’Arnot negre jove
-L’Arnot blanc jove
-L’Arnot rosat jove
-Bruna Dolçor vi dolç



MUDÈFER

MUDÈFER

Tipus de vi: Negre criança
Varietats: Samsó (70%), Garnatxa negra
(25%) i Syrah
Fermentació: 10-15 dies a 22-25ºC, en
dipòsits d’acer inoxidable
Maceració: Premaceració a 15ºC; maceració durant tota la
fermentació
Criança: 8 mesos en barriques de roure
Alcohol: 14%

Vinyes
Finca: Mudèfer
Edat: 34 anys
Localització: Batea (Terra Alta)
Sòl: Petits bancals en costers de panal

Presentació:
Ampolla de 75 cl - 6 ampolles per caixa
Ampolla de 150 cl
Producció: 15.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 18-20ºC
Maridatge: Carns vermelles, caça i formatges.

CELLER LA BOTERA (BATEA)

El projecte de la Botera va néixer l’any 1986, en associar-se
vuit pagesos de Batea amb la intenció d’elaborar els seus pro-
pis vins fora de les cooperatives. Així doncs, el fet diferencia-
dor d’aquest celler és el seu capital humà i l’atenció que presta
en primera persona a la vinya. Entre els vuit socis compten
amb unes 60 hectàrees de vinya. Els 500.000 quilos de raïm
que cullen anualment s’elaboren en un celler situat al centre de
Batea, un edifici que havia estat un antic molí d’oli rehabilitat i
adaptat al nou ús. L’empresa ha invertit molts esforços en la
modernització dels processos i les instal•lacions, i actualment
té en projecte la construcció d’un nou celler als afores de
Batea.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Vins SAT La Botera
Batea (Tarragona)

DO Terra Alta

Altres vins d’aquest celler
-Vila-Closa Chardonnay blanc criança
-Vila-Closa negre jove
-Vila-Closa Garnatxa Blanca jove
-L’Arnot negre jove
-L’Arnot blanc jove
-L’Arnot rosat jove
-Bruna Dolçor vi dolç



BORRETES

BORRETES

Tipus de vi: Negre reserva
Varietats: Samsó (100%)
Fermentació: Entre 15 i 18 ºC en dipòstis
d’acer inoxidable, a una temperatura
controlada de 25ºC
Criança: 24 mesos en barriques de roure francès
Alcohol: 13,5%

Vinyes
Finca: Castellnou
Edat: Més de 40 anys
Localització: Gandesa (Terra Alta)
Alçada: 350 m
Sòl: Argilocalcari

Presentació:
Ampolla bordelesa allargada de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 3.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 16-18ºC
És molt recomanable la decantació prèvia per potenciar-ne els
aromes. Pot presentar dipòsits ja que aquest vi no ha estat fil-
trat
Maridatge: Porc senglar, confit d’ànec...

Tast
Vista: Color vermell teula molt madur.
Nas: En destapar l’ampolla, es detecta molta presència d’aro-
mes animals procedents del procés de reducció en ampolla;
gran evolució cap a tons especiats (pebre) i torrats.
Boca: Agradable, elegant i ferm; ha sabut mantenir l’acidesa
amb els anys.

MV BALART (GANDESA)

El petit celler familiar que tiren endavant el matrimoni del Marc
Vidal i Babeth Mir beu de les arrels franceses d’ella i de la tradi-
ció gandesana d’ell per elaborar un sol vi, exclusiu i d’alta quali-
tat, que pren el malnom de la casa als baixos de la qual hi ha el
celler, Borretes. Tot el procés passa per les mans d’ells dos, tant
a les dues hectàrees de vinya vella de samsó que conreen com
al petit celler de garatge on realitzen tot el procés de vinificació.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

MV Balart
Gandesa 

(Tarragona)
DO Terra Alta

Altres vins d’aquest celler

Aquest celler elabora exclusivament aquest producte



VIÑA GEORGINA

VIÑA GEORGINA

Tipus de vi: Negre jove
Varietats: Merlot
Fermentació: Controlada entre 13 i 15ºC
en dipòsits d’acer inoxidable.
Maceració: Pel·licular de 10 dies a 13-15ºC
Criança: 12-18 mesos en ampolla
Alcohol: 12%

Vinyes
Edat: 20-30 anys
Localització: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Presentació:
Ampolla bordelesa elegance de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 13-15ºC
Maridatge: Pasta, carns blanques i vermelles, caça i peixos.

Tast
Ull: Intens color robí.
Nas: Persistència d’aromes carnós i afruitat. Conserva íntegres
les característiques primàries.
Boca: Molt estructurat, fi i avellutat. De paladar opulent i
sedós, recorda a fruits del bosc, prunes i cirera negra, amb
ecos de vainilla.

CONDE DE VALICOURT (ST. SADURNÍ)

Una de les caves més petites i artesanes de Sant Sadurní
d’Anoia, gestionada actualment per la tercera generació d’ela-
boradors de cava. La seva reduïda mida els permet mantenir-
se fidels al més pur estil artesà: des del remogut manual de les
ampolles fins al respecte absolut dels temps de criança o el
desgorjament sense alterar la temperatura del coll de l’ampo-
lla... Per tal de mantenir el compromís d’oferir una qualitat i
personalitat constants i contrastades, han limitat voluntàriament
la producció fins a les 60.000 ampolles anuals. El resultat:
caves d’alta gamma, elegants, 100% naturals i exempts de quí-
miques innecessàries, de paladar sofisticat, bombolla tipus
rosari i amb tots els matisos dels reserves i grans reserva.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Conde de Valicourt
Sant Sadurní d’Anoia

(Barcelona)
DO Penedès

Altres vins i caves d’aquest celler
-Pas de Sucre
-Majestuoso
-Rosé de Valicourt
-Coupage de Alicia BN
-Coupage de Alicia Brut
-Permont’s
-Vinya Marina blanc jove



FARGAS-FARGAS
ULL DE LLEBRE

FARGAS-FARGAS ULL DE LLEBRE

Tipus de vi: Negre criança
Varietats: Ull de Llebre 100%
Fermentació: 10 dies a 27ºC
Maceració: 8 dies amb dos remuntatges diaris.
Criança: 10 mesos en barriques de roure
americà.
Alcohol: 13%

Vinyes
Finca: Vinya de la Creu
Edat: 10 anys
Localització: Salelles (Bages)
Sòl: Argilós-sorrenc

Presentació:
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 7.200 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 16-18ºC
Maridatge: Aperitius, carns, formatges i fruits secs.

Tast
Ull: Color vermell viu amb ribets violetes.
Nas: Aroma intensa. S’hi fonen les olors afruitades amb les
especiades de la criança.
Boca: Fresc i viu, sedós en boca, elegant i amb final net.

CELLER FARGAS-FARGAS (SALELLES)

La finca de Cal Quico va ser fundada pel besavi de Quim Fargas
fa més de cent cinquanta anys. Des d’aleshores, la família sem-
pre s’ha dedicat a la vinya. Els anys vint del segle XX, els Fargas
van participar en la fundació de la Cooperativa de Salelles, on
van vendre el raïm fins a la dècada de 1980. Aleshores, Quim
Fargas va començar a plantar noves varietats, com el cabernet
sauvignon i el merlot, a més de l’ull de llebre, el trepat i el char-
donnay, tot substituint gradualment el tradicional sumoll.
Actualment, disposen de 10 ha de vinya, una extensió que la
família pensa que pot tenir-ne cura per ella mateixa. La filosofia
que segueixen consisteix a no vendre ni comprar raïm ni vi, i així
elaboren unes 35.000 ampolles.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Fargas-Fargas
Salelles
(Bages)

DO Pla de Bages

Altres vins i caves d’aquest celler
-Fargas-Fargas Chardonnay blanc jove
-Fargas-Fargas Merlot negre criança
-Fargas-Fargas Cabernet Merlot negre criança
-Quicu Fargas Reserva negre



FARGAS-FARGAS
MERLOT

FARGAS-FARGAS MERLOT

Tipus de vi: Negre criança
Varietats: Merlot 100%
Fermentació: 12 dies a 27ºC
Maceració: 8 dies amb dos remuntatges diaris.
Criança: 9 mesos en barriques de roure americà.
Alcohol: 13,5%

Vinyes
Finca: Vinya de la Creu
Edat: 12 anys
Localització: Salelles (Bages)
Sòl: Argilós-sorrenc

Presentació:
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 7.333 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 16-18ºC
Maridatge: Entrants, carns i formatges.

Tast
Ull: Color vermell cirera.
Nas: Bona intensitat aromàtica, fruita madura, mores i prunes,
amb notes balsàmiques. Fons molt bo d’espècies dolces.
Boca: Intens i equilibrat, amb tanins integrats. Saborós i per-
sistent amb final net i fresc.

CELLER FARGAS-FARGAS (SALELLES)

La finca de Cal Quico va ser fundada pel besavi de Quim Fargas
fa més de cent cinquanta anys. Des d’aleshores, la família sem-
pre s’ha dedicat a la vinya. Els anys vint del segle XX, els Fargas
van participar en la fundació de la Cooperativa de Salelles, on
van vendre el raïm fins a la dècada de 1980. Aleshores, Quim
Fargas va començar a plantar noves varietats, com el cabernet
sauvignon i el merlot, a més de l’ull de llebre, el trepat i el char-
donnay, tot substituint gradualment el tradicional sumoll.
Actualment, disposen de 10 ha de vinya, una extensió que la
família pensa que pot tenir-ne cura per ella mateixa. La filosofia
que segueixen consisteix a no vendre ni comprar raïm ni vi, i així
elaboren unes 35.000 ampolles.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Fargas-Fargas
Salelles
(Bages)

DO Pla de Bages

Altres vins i caves d’aquest celler
-Fargas-Fargas Chardonnay blanc jove
-Fargas-Fargas Ull de Llebre negre criança
-Fargas-Fargas Cabernet Merlot negre criança
-Quicu Fargas Reserva negre



FARGAS-FARGAS
CABERNET MERLOT

FARGAS-FARGAS CABERNET MERLOT

Tipus de vi: Negre criança
Varietats: Cabernet sauvignon (50%) i merlot (50%)
Fermentació: 12 dies a 27ºC
Maceració: 10 dies amb dos remuntatges diaris.
Criança: 12 mesos en barriques de roure americà.
Alcohol: 13,5%

Vinyes
Finca: Vinya del Tatjer
Edat: 30 anys el cabernet sauvignon i 12 anys
el merlot
Localització: Salelles (Bages)
Sòl: Argilós-calcari

Presentació:
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 13.333 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 17-18ºC
Maridatge: Entrants, carns, guisats i formatges.

Tast
Ull: Capa mitjana alta, granats amb poca evolució.
Nas: Bona intensitat aromàtica, amb equilibri entre la fusta i la
fruita. Combina les fruites vermelles, cireres i gerds, amb les
espècies dolces com la vainilla. Net, elegant i poc alcohòlic.
Boca: Ben estructurat, persistent i harmònic, amb un final llarg.

CELLER FARGAS-FARGAS (SALELLES)

La finca de Cal Quico va ser fundada pel besavi de Quim Fargas
fa més de cent cinquanta anys. Des d’aleshores, la família sem-
pre s’ha dedicat a la vinya. Els anys vint del segle XX, els Fargas
van participar en la fundació de la Cooperativa de Salelles, on
van vendre el raïm fins a la dècada de 1980. Aleshores, Quim
Fargas va començar a plantar noves varietats, com el cabernet
sauvignon i el merlot, a més de l’ull de llebre, el trepat i el char-
donnay, tot substituint gradualment el tradicional sumoll.
Actualment, disposen de 10 ha de vinya, una extensió que la
família pensa que pot tenir-ne cura per ella mateixa. La filosofia
que segueixen consisteix a no vendre ni comprar raïm ni vi, i així
elaboren unes 35.000 ampolles.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Fargas-Fargas
Salelles
(Bages)

DO Pla de Bages

Altres vins i caves d’aquest celler
-Fargas-Fargas Chardonnay blanc jove
-Fargas-Fargas Ull de Llebre negre criança
-Fargas-Fargas Merlot negre criança
-Quicu Fargas Reserva negre



QUICU FARGAS

QUICU FARGAS RESERVA

Tipus de vi: Negre reserva
Varietats: Cabernet sauvignon 100%
Fermentació: 12 dies a 27ºC
Maceració: 12 dies amb dos remuntatges diaris.
Criança: 18 mesos en barriques de roure americà.
Alcohol: 14,5%

Vinyes
Finca: Vinya del Tatjer
Edat: 30 anys
Localització: Salelles (Bages)
Sòl: Argilós-calcari

Presentació:
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 7.290 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 17-20ºC
Maridatge: Formatges, carns vermelles i rostits.

Tast
Ull: Color cirera picota molt cobert amb una lleugera nota de
criança.
Nas: Intensitat alta, amb fruites vermelles i notes vegetals per-
fectament combinades amb les aromes especiades de la crian-
ça.
Boca: Molt saborós, potent, sec i complex.

CELLER FARGAS-FARGAS (SALELLES)

La finca de Cal Quico va ser fundada pel besavi de Quim Fargas
fa més de cent cinquanta anys. Des d’aleshores, la família sem-
pre s’ha dedicat a la vinya. Els anys vint del segle XX, els Fargas
van participar en la fundació de la Cooperativa de Salelles, on
van vendre el raïm fins a la dècada de 1980. Aleshores, Quim
Fargas va començar a plantar noves varietats, com el cabernet
sauvignon i el merlot, a més de l’ull de llebre, el trepat i el char-
donnay, tot substituint gradualment el tradicional sumoll.
Actualment, disposen de 10 ha de vinya, una extensió que la
família pensa que pot tenir-ne cura per ella mateixa. La filosofia
que segueixen consisteix a no vendre ni comprar raïm ni vi, i així
elaboren unes 35.000 ampolles.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Fargas-Fargas
Salelles
(Bages)

DO Pla de Bages

Altres vins i caves d’aquest celler
-Fargas-Fargas Chardonnay blanc jove
-Fargas-Fargas Ull de Llebre negre criança
-Fargas-Fargas Merlot negre criança
-Fargas-Fargas Cabernet Merlot negre criança



BÀSIC 4

BÀSIC 4

Tipus de vi: Negre madurat en 
dipòsit
Varietats: Garnatxa negra (100%)
Fermentació: 17 dies a 24ºC en dipòsits d’acer inoxidable i de
polièster alimentari
Maceració: Durant tota la fermentació
Criança: Dotze mesos en dipòsits
Alcohol: 15%

Vinyes
Edat: 25 anys
Localització: La Figuera (Priorat)
Alçada: 500 m
Sòl: Calcari

Presentació:
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 12.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 14ºC
Maridatge: Arrossos, llegums, carns blanques, carns vermelles
i carn de porc.

Tast
Nas: Aroma de fruita vermella, destacant la maduixa madura.
Boca: La garnatxa es presenta molt gustosa, fresca i densa en
fruita.

CUBELLS I CUBELLS (LA FIGUERA)

La relació de la família Cubells amb la viticultura és històrica. El
pare de Xavier Cubells s’ocupava del celler cooperatiu i ell
mateix va ser pagès fins els 21 anys, quan va abandonar el
poble per dedicar-se a una altra ocupació. Però mai no va tallar
amb les arrels i va mantenir les vinyes familiars, que actualment
consten de tres finques que sumen 7 hectàrees. L’artesanal
celler es va adaptar l’any 2004 als baixos d’una gran casa situa-
da al cim d’un turó que domina la població i ofereix espectacu-
lars vistes. El celler Cubells i Cubells realitza una aposta clara
per l’elaboració de vins de qualitat, que els ha portat a iniciar el
procés ecològic del CCPAE i a treballar només amb llevats sal-
vatges.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Cubells i Cubells
La Figuera 

(Tarragona)
DO Montsant

Altres vins d’aquest celler

-Batec 5 negre criança



BATEC 5

BATEC 5

Tipus de vi: Negre criança
Varietats: Garnatxa negra, Cabernet sauvignon i Merlot
Fermentació: 23 dies en dipòsits d’acer inoxidable
Criança: 10 mesos en barriques noves de roure
Alcohol: 15%

Vinyes
Localització: La Figuera (Priorat)
Alçada: 500 m
Sòl: Calcari

Presentació:
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 4.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 17-18ºC
Maridatge: Carns vermelles, caça, estofats, carn de porc i
formatges.

Tast
Nas: Fi, que no prim.
Boca: Seqüència composta de fruita vermella, aromes de fusta
i un final de dolça vainilla.

CUBELLS I CUBELLS (LA FIGUERA)

La relació de la família Cubells amb la viticultura és històrica. El
pare de Xavier Cubells s’ocupava del celler cooperatiu i ell
mateix va ser pagès fins els 21 anys, quan va abandonar el
poble per dedicar-se a una altra ocupació. Però mai no va tallar
amb les arrels i va mantenir les vinyes familiars, que actualment
consten de tres finques que sumen 7 hectàrees. L’artesanal
celler es va adaptar l’any 2004 als baixos d’una gran casa situa-
da al cim d’un turó que domina la població i ofereix espectacu-
lars vistes. El celler Cubells i Cubells realitza una aposta clara
per l’elaboració de vins de qualitat, que els ha portat a iniciar el
procés ecològic del CCPAE i a treballar només amb llevats sal-
vatges.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Cubells i Cubells
La Figuera 

(Tarragona)
DO Montsant

Altres vins d’aquest celler

-Bàsic 4 negre jove



SERRASAGUÉ
CRIANÇA

SERRASAGUÉ CRIANÇA

Tipus de vi: Negre criança
Varietats: Cabernet sauvignon, Garnatxa
negra i Cabernet franc
Fermentació: Controlada a 25ºC
Maceració: Quatre setmanes en cubes de 60 hl.
Criança: 13 mesos en barriques de roure europeu i americà
Alcohol: 13,5%

Vinyes
Finca: Serrasagué
Edat: 15 anys
Localització: Capmany (Alt Empordà)
Alçada: 600 m
Sòl: Granític

Presentació
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 7.500 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 15-18ºC
Maridatge: Carns, estofats, paella, formatges cremosos,
caça...

Tast
Ull: Cirera granatosa.
Nas: Aroma potent, matisos especiats i de confitura.
Boca: Carnós i sedós, tanins gustosos i grassos, fruita i roure
molt fosos, matisos varietals i minerals al final.

CELLER MARIÀ PAGÈS (CAPMANY)

Aquest és un clar exemple de petit celler artesanal i familiar,
amb una mentalitat honesta i cura per fer les coses ben fetes. La
tradició de les vinyes que treballen (la finca Can Livori, data com
a mínim del segle XVIII) i del celler de criança que tenen al nucli
de Capmany (ja s’hi elaborava vi des del segle XIX) avalen l’e-
xistència del Celler Marià Pagès i les 70.000 ampolles que
anualment comercialitzen. Són ampolles que només contenen
raïm de les vinyes pròpies: 10 hectàrees de les varietats negres
cabernet sauvignon, garnatxa negra, merlot i ull de llebre, i les
blanques garnatxa blanca, chardonnay i muscat.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Marià Pagès
Capmany

(Girona)
DO Empordà

Altres vins d’aquest celler

-Serrasagué blanc jove
-Serrasagué rosat jove
-Serrasagué negre jove
-Serrasagué Vinya de l’Hort
blanc jove

-Serrasagué Rosa-t
-Moscat d’Empordà dolç
-Garnatxa d’Empordà dolç
-Marià Pagès Garnatxa
Reserva dolç



TOUS ANDREU 
PINOT NOIR

TOUS ANDREU PINOT NOIR

Tipus de vi: Negre jove
Varietats: Pinot noir (100%)
Fermentació: Temperatura controlada
Alcohol: 11,5%

Vinyes
Finca: Mas del Tous
Localització: El Pont d’Armentera (Alt Camp)
Alçada: 580 m
Sòl: Llicorella

Presentació
Ampolla bordelesa reserva de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 14ºC

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Tous Andreu
El Pont d’Armentera

(Tarragona)
DO Tarragona

TOUS ANDREU (EL PONT D’ARMENTERA)

El Mas dels Tous, situat als peus del castell de Selmella, està
documentat sota la possessió de la mateixa família des de 1570
i des de sempre s’ha dedicat al conreu de la vinya, l’avellana, l’a-
metlla i l’olivera. Actualment, Adolf Tous Andreu n’és el propieta-
ri, a més del viticultor, el cellerer i l’enòleg i encapçala un projec-
te familiar basat en el compromís cap a la terra de llicorella blan-
ca on planten les seves 15 hectàrees de vinya pròpia. En aquest
sentit, Tous Andreu no utilitza cap producte químic a la vinya i
elabora una gamma de productes únicament monovarietals de
les anomenades varietats nobles.

Altres vins d’aquest celler

-Tous Andreu Chardonnay blanc jove
-Tous Andreu Cabernet Sauvignon Criança negre
-Tous Andreu Cabernet Sauvignon Reserva negre



TOUS ANDREU CABERNET 
SAUVIGNON CRIANÇA

TOUS ANDREU CABERNET SAUVIGNON
CRIANÇA

Tipus de vi: Negre criança
Varietats: Cabernet sauvignon (100%)
Fermentació: 18 dies, a 25ºC, en dipòsits d’a-
cer inoxidable
Criança: 10 mesos en barriques noves de roure francès allier
Alcohol: 12,5%

Vinyes
Finca: Mas del Tous
Localització: El Pont d’Armentera (Alt Camp)
Alçada: 580 m
Sòl: Llicorella

Presentació
Ampolla bordelesa reserva de 75 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 3.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 16ºC
Es recomana airejar 10 minuts abans del consum

Tast
Ull: Color teula i cirera picota.
Nas: Aromes de lleugera fusta amb pebrot verd.
Boca: Suau i rodó, amb una bona aireació en boca; té un
excel•lent retrogust.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Tous Andreu
El Pont d’Armentera

(Tarragona)
DO Tarragona

TOUS ANDREU (EL PONT D’ARMENTERA)

El Mas dels Tous, situat als peus del castell de Selmella, està
documentat sota la possessió de la mateixa família des de 1570
i des de sempre s’ha dedicat al conreu de la vinya, l’avellana, l’a-
metlla i l’olivera. Actualment, Adolf Tous Andreu n’és el propieta-
ri, a més del viticultor, el cellerer i l’enòleg i encapçala un projec-
te familiar basat en el compromís cap a la terra de llicorella blan-
ca on planten les seves 15 hectàrees de vinya pròpia. En aquest
sentit, Tous Andreu no utilitza cap producte químic a la vinya i
elabora una gamma de productes únicament monovarietals de
les anomenades varietats nobles.

Altres vins d’aquest celler

-Tous Andreu Chardonnay blanc jove
-Tous Andreu Cabernet Sauvignon Reserva negre
-Tous Andreu Cabernet Sauvignon Gran Reserva negre
-Tous Andreu Pinot Noir negre jove



TOUS ANDREU CABERNET 
SAUVIGNON RESERVA

TOUS ANDREU CABERNET SAUVIGNON
RESERVA

Tipus de vi: Negre reserva
Varietats: Cabernet sauvignon (100%)
Fermentació: 22 dies, a 27ºC, en dipòsits d’a-
cer inoxidable
Criança: 14 mesos en barriques de roure francès allier.
Alcohol: 12,5%

Vinyes
Finca: Mas del Tous
Localització: El Pont d’Armentera (Alt Camp)
Alçada: 580 m
Sòl: Llicorella

Presentació
Ampolla bordelesa reserva de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 16ºC
Es recomana airejar 10 minuts abans del consum

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Tous Andreu
El Pont d’Armentera

(Tarragona)
DO Tarragona

TOUS ANDREU (EL PONT D’ARMENTERA)

El Mas dels Tous, situat als peus del castell de Selmella, està
documentat sota la possessió de la mateixa família des de 1570
i des de sempre s’ha dedicat al conreu de la vinya, l’avellana, l’a-
metlla i l’olivera. Actualment, Adolf Tous Andreu n’és el propieta-
ri, a més del viticultor, el cellerer i l’enòleg i encapçala un projec-
te familiar basat en el compromís cap a la terra de llicorella blan-
ca on planten les seves 15 hectàrees de vinya pròpia. En aquest
sentit, Tous Andreu no utilitza cap producte químic a la vinya i
elabora una gamma de productes únicament monovarietals de
les anomenades varietats nobles.

Altres vins d’aquest celler

-Tous Andreu Chardonnay blanc jove
-Tous Andreu Cabernet Sauvignon Criança negre
-Tous Andreu Cabernet Sauvignon Gran Reserva negre
-Tous Andreu Pinot Noir negre jove



CLOS SEVERÍ JR

CLOS SEVERÍ JOVE ROURE

Tipus de vi: Negre roure
Varietats: 50 % Garnatxa negra i 50 %
Samsó, Garnatxa negra, Cabernet sauvignon
i Syrah
Fermentació: 28-30 dies en dipòsits d’acer
inoxidable, a una temperatura controlada de 26ºC
Maceració: 15-20 dies després de la fermentació
Criança: 50% del vi 12 mesos en barriques de roure francès i
americà
Alcohol: 14,80%

Vinyes
Finca: Mas del Camperol
Localització: El Molar (Priorat)
Alçada: 200 m
Sòl: Argilosos i d’al•luvió, amb força contingut en pedra de riu;
i llicorella

Presentació:
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 o 12 ampolles per caixa
Producció: 6.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 16-18ºC
Maridatge: Aviram i carns rojes a la planxa o brasa; formatges
semicurats; pasta.

CELLER MAS GARRIAN (EL MOLAR)

La família Garriga havia fet vi històricament i, després de la
Guerra Civil, va adquirir el Mas del Camperol, una casa de 1870
envoltada d’una gran finca amb vinyes, oliveres i ametllers,
situada a tocar de la confluència entre els rius Siurana i
Montsant. Josep Garriga, el propietari del celler Mas Garrian, va
començar a embotellar l’any 2000. Les tasques de viticultura es
porten a terme aplicant els principis de la biodinàmica i amb un
respecte absolut per la planta i l’entorn. Mas Garrian produeix
unes 15.000 ampolles anuals, d’uns vins amb molta concentra-
ció gràcies a la gran quantitat d’hores de sol que reben al llarg
de l’any i a la poca producció de les vinyes velles que conreen.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Celler Mas Garrian
El Molar 

(Tarragona)
DOQ Priorat

Altres vins d’aquest celler

-Mas del Camperol negre criança
-Clos Severí negre criança



CLOS SEVERÍ

CLOS SEVERÍ

Tipus de vi: Negre criança
Varietats: Samsó, Garnatxa negra, Cabernet
sauvignon i Syrah
Fermentació: 28-30 dies en dipòsits d’acer
inoxidable, a una temperatura controlada de
26ºC
Maceració: 15-20 dies després de la fermentació
Criança: 12 mesos en barriques de roure francès i americà
Alcohol: 14,65%

Vinyes
Finca: Mas del Camperol
Localització: El Molar (Priorat)
Alçada: 200 m
Sòl: Argilosos i d’al•luvió, amb força contingut en pedra de riu;
i llicorella

Presentació:
Ampolla bordelesa de 75 cl
6 o 12 ampolles per caixa
Producció: 11.500 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 16-18ºC
Destapar una hora abans del consum i decantar, sempre que
sigui possible.
Maridatge: Aviram i carns rojes a la planxa o brasa; formatges
semicurats; pasta.

Tast
Vista: Cirera intens.
Nas: Aroma fina a fusta i fruita madura (torrefacte, cacau) molt
ben armonitzada.
Boca: Carnós, saborós, ric en expressió de fruita amb fusta
molt ben harmonitzada.

CELLER MAS GARRIAN (EL MOLAR)

La família Garriga havia fet vi històricament i, després de la
Guerra Civil, va adquirir el Mas del Camperol, una casa de 1870
envoltada d’una gran finca amb vinyes, oliveres i ametllers,
situada a tocar de la confluència entre els rius Siurana i
Montsant. Josep Garriga, el propietari del celler Mas Garrian, va
començar a embotellar l’any 2000. Les tasques de viticultura es
porten a terme aplicant els principis de la biodinàmica i amb un
respecte absolut per la planta i l’entorn. Mas Garrian produeix
unes 15.000 ampolles anuals, d’uns vins amb molta concentra-
ció gràcies a la gran quantitat d’hores de sol que reben al llarg
de l’any i a la poca producció de les vinyes velles que conreen.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Celler Mas Garrian
El Molar 

(Tarragona)
DOQ Priorat

Altres vins d’aquest celler

-Mas del Camperol negre criança
-Clos Severí JR negre roure



MAS DEL 
CAMPEROL

MAS DEL CAMPEROL

Tipus de vi: Negre criança
Varietats: Garnatxa negra, Cabernet sauvig-
non, Samsó i Syrah
Fermentació: 30-40 dies en dipòsits d’acer
inoxidable, a una temperatura controlada de
27ºC
Maceració: 15-20 dies després de la fermentació
Criança: 13 mesos en barriques noves de roure francès
Alcohol: 13,95%

Vinyes
Finca: Mas del Camperol
Localització: El Molar (Priorat)
Alçada: 200 m
Sòl: Argilosos i d’al•luvió, amb força contingut en pedra de riu;
i llicorella

Presentació:
Ampolla bordelesa alta de 75 cl
6 o 12 ampolles per caixa (també en caixa de fusta)
Producció: 5.437 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 16-18ºC
Destapar una hora abans del consum i decantar, sempre que
sigui possible.
Maridatge: Carn de caça, estofats de carn i formatges curats.

Tast
Vista: Cirera fosc.
Nas: Aroma amb matisos torrats de roure i fruita madura.
Boca: Saborós, bona expressió de fruita i fusta ben foses.

CELLER MAS GARRIAN (EL MOLAR)

La família Garriga havia fet vi històricament i, després de la
Guerra Civil, va adquirir el Mas del Camperol, una casa de 1870
envoltada d’una gran finca amb vinyes, oliveres i ametllers,
situada a tocar de la confluència entre els rius Siurana i
Montsant. Josep Garriga, el propietari del celler Mas Garrian, va
començar a embotellar l’any 2000. Les tasques de viticultura es
porten a terme aplicant els principis de la biodinàmica i amb un
respecte absolut per la planta i l’entorn. Mas Garrian produeix
unes 15.000 ampolles anuals, d’uns vins amb molta concentra-
ció gràcies a la gran quantitat d’hores de sol que reben al llarg
de l’any i a la poca producció de les vinyes velles que conreen.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Celler Mas Garrian
El Molar 

(Tarragona)
DOQ Priorat

Altres vins d’aquest celler

-Clos Severí negre criança
-Clos Severí negre roure



93 CEPS

93 CEPS

Tipus de vi: Negre criança
Varietats: Sumoll (100%)
Fermentació: 21 dies en dipòsits d’acer inoxi-
dable de 1.000 litres, amb 3 pigeages diaris;
fermentació malolàctica en barrica
Criança: 14 mesos en barriques de roure francès allier de
torrat mig i mig-fort
Alcohol: 13%

Vinyes
Edat: 60 anys
Localització: Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental)

Presentació:
Ampolla de 75 cl i ampolla magnum de 150 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 16-17ºC

Tast
Ull: Color cirera-granat d’intensos matisos.
Nas: Aroma complex, aromes de fruita amb notes de bona
criança i d’una gran intensitat.
Boca: Bon atac en boca; de postgust llarg i molt agradable.

CELLER ALTRABANDA (MARTORELLES)

Com el mateix nom del celler ja anuncia, a l’altra banda de la
Serralada Litoral hi ha aquesta petita empresa familiar portada
pel matrimoni del Joan Plans i la Roser Celdran que es dedica
des de no fa gaires anys a embotellar el vi que elaboren. Només
tenen 3 ha de vinyes de pansa blanca i 93 ceps escassos de la
varietat sumoll repartides entre els termes municipals de
Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de
Campsentelles, que en total els proporcionen uns 10.000 kg de
raïm cada any. Amb això, elaboren artesanalment uns vins dife-
rents, originals, amb personalitat i dirigits a minories sota la
marca Serralada de Marina.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Celler Altrabanda
Martorelles 
(Barcelona)

DO Alella

Altres vins d’aquest celler
-Serralada de Marina Pansa Blanca blanc jove
-El Pas de les Bruixes blanc criança
-Serralada de Marina Santa Maria blanc
criança
-Castell Ruf Vi de Taronja
-Iaia Rosa dolç



PERMONT’S

PERMONT’S

Tipus de cava: Brut nature
Varietats: Macabeu, xarel·lo i parellada
Fermentació: Controlada entre 13 i 15ºC
en dipòsits d’acer inoxidable.
Criança: Entre 12 i 15 mesos en ampolla
Alcohol: 11,5%

Vinyes
Edat: 20-30 anys
Localització: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Presentació:
Ampolla de 75 cl
3 o 6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 6-8ºC
Maridatge: Aperitius, marisc, peixos.

Tast
Ull: Viu color daurat, amb bombolla fina i constant i escuma
abundant.
Nas: Intens retronasal i persistència aromàtica.
Boca: Sec, alegre i amb la presència intensa de les varietats
de raïm que n’integren el coupage.

CONDE DE VALICOURT (ST. SADURNÍ)

Una de les caves més petites i artesanes de Sant Sadurní
d’Anoia, gestionada actualment per la tercera generació d’ela-
boradors de cava. La seva reduïda mida els permet mantenir-
se fidels al més pur estil artesà: des del remogut manual de les
ampolles fins al respecte absolut dels temps de criança o el
desgorjament sense alterar la temperatura del coll de l’ampo-
lla... Per tal de mantenir el compromís d’oferir una qualitat i
personalitat constants i contrastades, han limitat voluntàriament
la producció fins a les 60.000 ampolles anuals. El resultat:
caves d’alta gamma, elegants, 100% naturals i exempts de quí-
miques innecessàries, de paladar sofisticat, bombolla tipus
rosari i amb tots els matisos dels reserves i grans reserva.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Conde de Valicourt
Sant Sadurní d’Anoia

(Barcelona)
DO Cava

Altres vins i caves d’aquest celler
-Pas de Sucre
-Majestuoso
-Rosé de Valicourt
-Coupage de Alicia BN
-Coupage de Alicia Brut
-Vinya Marina blanc jove
-Vinya Georgina negre jove



COUPAGE DE ALICIA

COUPAGE DE ALICIA BRUT

Tipus de cava: Brut reserva
Varietats: Macabeu, xarel·lo i parellada
Fermentació: Controlada entre 13 i 15ºC
en dipòsits d’acer inoxidable.
Criança: 2 anys en ampolla
Alcohol: 11,5%

Vinyes
Edat: 20-30 anys
Localització: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Presentació:
Ampolla de 75 cl
3 o 6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 6-8ºC
Maridatge: Aperitius, carns blanques, peix, foie, fruita, reboste-
ria.

Tast
Ull: Groc brillant, amb rosari de bombolles diminutes.
Nas: Aroma fi i intens.
Boca: Agradable recorregut, sedós i equilibrat. En destaca el
bouquet cremós donat pel licor d’expedició (sense antiferments
ni essències).

CONDE DE VALICOURT (ST. SADURNÍ)

Una de les caves més petites i artesanes de Sant Sadurní
d’Anoia, gestionada actualment per la tercera generació d’ela-
boradors de cava. La seva reduïda mida els permet mantenir-
se fidels al més pur estil artesà: des del remogut manual de les
ampolles fins al respecte absolut dels temps de criança o el
desgorjament sense alterar la temperatura del coll de l’ampo-
lla... Per tal de mantenir el compromís d’oferir una qualitat i
personalitat constants i contrastades, han limitat voluntàriament
la producció fins a les 60.000 ampolles anuals. El resultat:
caves d’alta gamma, elegants, 100% naturals i exempts de quí-
miques innecessàries, de paladar sofisticat, bombolla tipus
rosari i amb tots els matisos dels reserves i grans reserva.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Conde de Valicourt
Sant Sadurní d’Anoia

(Barcelona)
DO Cava

Altres vins i caves d’aquest celler
-Pas de Sucre
-Majestuoso
-Rosé de Valicourt
-Coupage de Alicia BN
-Coupage de Alicia Brut
-Vinya Marina blanc jove
-Vinya Georgina negre jove



COUPAGE DE ALICIA

COUPAGE DE ALICIA BRUT NATURE

Tipus de cava: Brut nature gran reserva
Varietats: Macabeu, xarel·lo i parellada
Fermentació: Controlada entre 13 i 15ºC
en dipòsits d’acer inoxidable.
Criança: 30 mesos en ampolla
Alcohol: 11,5%

Vinyes
Edat: 20-30 anys
Localització: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Presentació:
Ampolla de 75 cl
3 o 6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 6-8ºC
Maridatge: Aperitius, carns blanques, i peix.

Tast
Ull: Palla brillant, molt agradable a la vista, amb rosari de bom-
bolles i corona d’escuma persistent.
Nas: Aroma afruitat intens i subtils notes de criança.
Boca: Sec, fi i equilibrat. Es perceben clarament les tres varie-
tats de raïm autòctones.

CONDE DE VALICOURT (ST. SADURNÍ)

Una de les caves més petites i artesanes de Sant Sadurní
d’Anoia, gestionada actualment per la tercera generació d’ela-
boradors de cava. La seva reduïda mida els permet mantenir-
se fidels al més pur estil artesà: des del remogut manual de les
ampolles fins al respecte absolut dels temps de criança o el
desgorjament sense alterar la temperatura del coll de l’ampo-
lla... Per tal de mantenir el compromís d’oferir una qualitat i
personalitat constants i contrastades, han limitat voluntàriament
la producció fins a les 60.000 ampolles anuals. El resultat:
caves d’alta gamma, elegants, 100% naturals i exempts de quí-
miques innecessàries, de paladar sofisticat, bombolla tipus
rosari i amb tots els matisos dels reserves i grans reserva.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Conde de Valicourt
Sant Sadurní d’Anoia

(Barcelona)
DO Cava

Altres vins i caves d’aquest celler
-Pas de Sucre
-Majestuoso
-Rosé de Valicourt
-Coupage de Alicia BN
-Coupage de Alicia Brut
-Vinya Marina blanc jove
-Vinya Georgina negre jove



ROSÉ
DE VALICOURT

ROSÉ DE VALICOURT

Tipus de cava: Brut reserva
Varietats: Garnatxa negra
Fermentació: Controlada entre 13 i 15ºC
en dipòsits d’acer inoxidable.
Criança: 18 mesos en ampolla
Alcohol: 12%

Vinyes
Edat: 20-30 anys
Localització: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Presentació:
Ampolla de 75 cl
6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 6-8ºC
Maridatge: Aperitius i cocktails, carns blanques i peix.

Tast
Ull: Color courenc amb intensos reflexos robí. Els fins rosaris
de bombolles són persistents i continus, mentre que la forma-
ció de la corona és constant i regular.
Nas: Aromes de fruita vermella àcida, cireres, guindes, madui-
xes, i fins i tot sotabosc mediterrani (llorer, farigola) i notes de
pa torrat.
Boca: Pas moderat, fresc, refrescant i viu, molt cremós, amb
una extraordinària integració del carbònic. Post-gust honest i
franc. Molt equilibrat i voluptuós en boca.

CONDE DE VALICOURT (ST. SADURNÍ)

Una de les caves més petites i artesanes de Sant Sadurní
d’Anoia, gestionada actualment per la tercera generació d’ela-
boradors de cava. La seva reduïda mida els permet mantenir-
se fidels al més pur estil artesà: des del remogut manual de les
ampolles fins al respecte absolut dels temps de criança o el
desgorjament sense alterar la temperatura del coll de l’ampo-
lla... Per tal de mantenir el compromís d’oferir una qualitat i
personalitat constants i contrastades, han limitat voluntàriament
la producció fins a les 60.000 ampolles anuals. El resultat:
caves d’alta gamma, elegants, 100% naturals i exempts de quí-
miques innecessàries, de paladar sofisticat, bombolla tipus
rosari i amb tots els matisos dels reserves i grans reserva.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Conde de Valicourt
Sant Sadurní d’Anoia

(Barcelona)
DO Cava

Altres vins i caves d’aquest celler
-Pas de Sucre
-Majestuoso
-Rosé de Valicourt
-Coupage de Alicia BN
-Coupage de Alicia Brut
-Vinya Marina blanc jove
-Vinya Georgina negre jove



MAJESTUOSO

MAJESTUOSO

Tipus de cava: Brut nature gran reserva
Varietats: Macabeu, xarel·lo i parellada
Fermentació: Controlada entre 13 i 15ºC
en dipòsits d’acer inoxidable.
Criança: 4 anys en ampolla
Alcohol: 11,5%

Vinyes
Edat: 20-30 anys
Localització: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Presentació:
Ampolla de 75 cl
3 o 6 ampolles per caixa

Recomanacions de servei
Temperatura: 6-8ºC
Maridatge: Aperitius, carns blanques, marisc, peix, formatges,
dolços...

Tast
Ull: Color palla brillant, molt agradable a la vista, amb rosari de
bombolles i corona d’escuma persistent.
Nas: Aromes clars i sense maquillatges. Notes afruitades
(préssec) i aromes de criança.
Boca: Agradable i elegant. De final prolongat en paladar grà-
cies a la seva lleugera acidesa. Sedós, equilibrat, complet.

CONDE DE VALICOURT (ST. SADURNÍ)

Una de les caves més petites i artesanes de Sant Sadurní
d’Anoia, gestionada actualment per la tercera generació d’ela-
boradors de cava. La seva reduïda mida els permet mantenir-
se fidels al més pur estil artesà: des del remogut manual de les
ampolles fins al respecte absolut dels temps de criança o el
desgorjament sense alterar la temperatura del coll de l’ampo-
lla... Per tal de mantenir el compromís d’oferir una qualitat i
personalitat constants i contrastades, han limitat voluntàriament
la producció fins a les 60.000 ampolles anuals. El resultat:
caves d’alta gamma, elegants, 100% naturals i exempts de quí-
miques innecessàries, de paladar sofisticat, bombolla tipus
rosari i amb tots els matisos dels reserves i grans reserva.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Conde de Valicourt
Sant Sadurní d’Anoia

(Barcelona)
DO Cava

Altres vins i caves d’aquest celler
-Pas de Sucre
-Majestuoso
-Rosé de Valicourt
-Coupage de Alicia BN
-Coupage de Alicia Brut
-Vinya Marina blanc jove
-Vinya Georgina negre jove



PAS DE SUCRE

PAS DE SUCRE

Tipus de cava: Brut nature gran reserva
Varietats: Macabeu, xarel·lo i parellada
Fermentació: Controlada entre 13 i 15ºC
en dipòsits d’acer inoxidable.
Criança: 4 anys en ampolla
Alcohol: 11,5%

Vinyes
Edat: 20-30 anys
Localització: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Presentació:
Ampolla de 75 cl
3 o 6 ampolles per caixa, estoig individual o caixa-obsequi de 3
estoigs.
Ampolla magnum de 150 cl (Grand Pas de Sucre)
3 ampolles per caixa o estoig individual

Recomanacions de servei
Temperatura: 6-8ºC
Maridatge: Aperitius, carns blanques, foie, marisc, peix, for-
matges, rebosteria...

Tast
Ull: Daurat palla brillant, amb bombolla de lenta ascensió i
tamany reduït, tipus rosari.
Nas: Aroma afruitat que culmina en notes torrades i lleugera-
ment balsàmiques. Complex.
Boca: Estructura molt ferma, amb el carbònic perfectament
integrat. Fi, intens, rodó i molt personal.

CONDE DE VALICOURT (ST. SADURNÍ)

Una de les caves més petites i artesanes de Sant Sadurní
d’Anoia, gestionada actualment per la tercera generació d’ela-
boradors de cava. La seva reduïda mida els permet mantenir-
se fidels al més pur estil artesà: des del remogut manual de les
ampolles fins al respecte absolut dels temps de criança o el
desgorjament sense alterar la temperatura del coll de l’ampo-
lla... Per tal de mantenir el compromís d’oferir una qualitat i
personalitat constants i contrastades, han limitat voluntàriament
la producció fins a les 60.000 ampolles anuals. El resultat:
caves d’alta gamma, elegants, 100% naturals i exempts de quí-
miques innecessàries, de paladar sofisticat, bombolla tipus
rosari i amb tots els matisos dels reserves i grans reserva.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Conde de Valicourt
Sant Sadurní d’Anoia

(Barcelona)
DO Cava

Altres vins i caves d’aquest celler
-Pas de Sucre
-Majestuoso
-Rosé de Valicourt
-Coupage de Alicia BN
-Coupage de Alicia Brut
-Vinya Marina blanc jove
-Vinya Georgina negre jove



PAS DE SUCRE - estoig individual

GRAND PAS DE SUCRE - MAGNUM estoig individual

PAS DE SUCRE - caixa obsequi de tres ampolles amb estoig individual



CASTELL RUF

CASTELL RUF

Tipus de vi: Dolç de taronja
Varietats: Pansa blanca i pells de taronja
Fermentació: 15-20 dies a 10ºC
Maceració: 30 dies amb les pells de taronja
Criança: 1 mes en barriques de roure francès allier de torrat
mig
Alcohol: 12,5%

Vinyes
Finca: Montes Claros
Edat: 60-70 anys
Localització: Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental)
Sòl: Sauló

Presentació
Ampolla transparent de 50 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 2.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 6-7ºC
Maridatge: Foie, torrons, bombons i xocolates.

Tast
Ull: Color ataronjat clar, amb matisos de taronja.
Nas: Aroma suau a taronja.
Boca: Sec, no gaire dolç, amb notes de taronja.

CELLER ALTRABANDA (MARTORELLES)

Com el mateix nom del celler ja anuncia, a l’altra banda de la
Serralada Litoral hi ha aquesta petita empresa familiar portada
pel matrimoni del Joan Plans i la Roser Celdran que es dedica
des de no fa gaires anys a embotellar el vi que elaboren. Només
tenen 3 ha de vinyes de pansa blanca i 93 ceps escassos de la
varietat sumoll repartides entre els termes municipals de
Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de
Campsentelles, que en total els proporcionen uns 10.000 kg de
raïm cada any. Amb això, elaboren artesanalment uns vins dife-
rents, originals, amb personalitat i dirigits a minories sota la
marca Serralada de Marina.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Celler Altrabanda
Martorelles 
(Barcelona)

Altres vins d’aquest celler

-Serralada de Marina Pansa Blanca blanc jove
-El Pas de les Bruixes blanc criança
-Serralada de Marina Santa Maria blanc
criança
-93 Ceps negre criança
-Iaia Rosa dolç



IAIA ROSA

IAIA ROSA

Tipus de vi: Dolç
Varietats: Pansa blanca (100%)
Fermentació: 15-20 dies a 10ºC
Criança: 6 mesos en barriques de roure francès allier de torrat
mig
Alcohol: 12,5%

Vinyes
Edat: 30-40 anys
Localització: Santa Maria de Martorelles, Martorelles i Sant
Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)
Sòl: Sauló

Presentació
Ampolla blanca de 50 cl
6 ampolles per caixa
Producció: 2.000 ampolles

Recomanacions de servei
Temperatura: 4-5ºC
Maridatge: Formatges molt curats, fruits secs i galetes de tè.

Tast
Ull: Color canyella clar.
Nas: Aromes a coco, mel i canyella.
Boca: Sec, sense ser dolç en excés.

CELLER ALTRABANDA (MARTORELLES)

Com el mateix nom del celler ja anuncia, a l’altra banda de la
Serralada Litoral hi ha aquesta petita empresa familiar portada
pel matrimoni del Joan Plans i la Roser Celdran que es dedica
des de no fa gaires anys a embotellar el vi que elaboren. Només
tenen 3 ha de vinyes de pansa blanca i 93 ceps escassos de la
varietat sumoll repartides entre els termes municipals de
Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de
Campsentelles, que en total els proporcionen uns 10.000 kg de
raïm cada any. Amb això, elaboren artesanalment uns vins dife-
rents, originals, amb personalitat i dirigits a minories sota la
marca Serralada de Marina.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Celler Altrabanda
Martorelles 
(Barcelona)

DO Alella

Altres vins d’aquest celler

-Serralada de Marina Pansa Blanca blanc jove
-El Pas de les Bruixes blanc criança
-Serralada de Marina Santa Maria blanc
criança
-93 Ceps negre criança
-Castell Ruf Vi de Taronja



BRUNA DOLÇOR

BRUNA DOLÇOR

Tipus de vi: Dolç
Varietats: Garnatxa negra i
Samsó
Alcohol: 15%

Vinyes
Localització: Batea (Terra Alta)
Sòl: Petits bancals en costers de panal

Presentació:
Ampolla de 50 cl en estoig de fusta
1 ampolla per estoig

Recomanacions de servei
Temperatura: 6ºC
Maridatge: Postres, fruits secs, formatges molt
curats, foie.

CELLER LA BOTERA (BATEA)

El projecte de la Botera va néixer l’any 1986, en
associar-se vuit pagesos de Batea amb la inten-
ció d’elaborar els seus propis vins fora de les
cooperatives. Així doncs, el fet diferenciador d’a-
quest celler és el seu capital humà i l’atenció
que presta en primera persona a la vinya. Entre
els vuit socis compten amb unes 60 hectàrees
de vinya. Els 500.000 quilos de raïm que cullen
anualment s’elaboren en un celler situat al cen-
tre de Batea, un edifici que havia estat un antic
molí d’oli rehabilitat i adaptat al nou ús.
L’empresa ha invertit molts esforços en la
modernització dels processos i les instal•lacions,
i actualment té en projecte la construcció d’un
nou celler als afores de Batea.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Vins SAT La Botera
Batea (Tarragona)

DO Terra Alta

Altres vins d’aquest celler

-Mudèfer negre criança
-Vila-Closa Chardonnay blanc criança
-Vila-Closa negre jove
-Vila-Closa Garnatxa Blanca jove
-L’Arnot negre jove
-L’Arnot blanc jove
-L’Arnot rosat jove



MARIÀ PAGÈS
GARNATXA RESERVA

MARIÀ PAGÈS GARNATXA RESERVA

Tipus de vi: Dolç
Varietats: Garnatxa negra i Garnatxa blanca
Fermentació: 18ºC
Maceració: 10 hores
Criança: 50%, soleres de 6 anys
Alcohol: 15,5%

Vinyes
Finca: Serrasagué
Edat: 10 anys
Localització: Capmany (Alt Empordà)
Alçada: 600 m
Sòl: Granític

Presentació
Ampolla de 50 cl
Venda per unitats
Producció: 2.000 ampolles

Recomanacions de servei
Maridatge: Patés, dolços, formatges i aperitius.

Tast
Ull: Color or vell amb reflexos ataronjats.
Nas: Aroma torrat, notes de vernissos, finals cremosos, pela
de taronja.
Boca: Gustós, amb notes amples de la fusta ben fosa, d’agra-
dable frescor i notes especiades, a ametlles dolces i toffee.

CELLER MARIÀ PAGÈS (CAPMANY)

Aquest és un clar exemple de petit celler artesanal i familiar,
amb una mentalitat honesta i cura per fer les coses ben fetes. La
tradició de les vinyes que treballen (la finca Can Livori, data com
a mínim del segle XVIII) i del celler de criança que tenen al nucli
de Capmany (ja s’hi elaborava vi des del segle XIX) avalen l’e-
xistència del Celler Marià Pagès i les 70.000 ampolles que
anualment comercialitzen. Són ampolles que només contenen
raïm de les vinyes pròpies: 10 hectàrees de les varietats negres
cabernet sauvignon, garnatxa negra, merlot i ull de llebre, i les
blanques garnatxa blanca, chardonnay i muscat.

CTV, SL
Centre Àgora, dtx 3
Pl. Àgora, 1
08720 Vilafranca P.
Tel. 931 124 696

Marià Pagès
Capmany

(Girona)
DO Empordà

Altres vins d’aquest celler

-Serrasagué blanc jove
-Serrasagué rosat jove
-Serrasagué negre jove
-Serrasagué Vinya de l’Hort
blanc jove

-Serrasagué Rosa-t
-Serrasagué Criança negre
-Moscat d’Empordà dolç
-Garnatxa d’Empordà dolç




