vins que estimen la terra

DO Montsant

Presentació
La Denominació d’Origen Montsant ha passat de ser una de les revelacions dels
darrers anys a convertir-se en un referent del panorama vitivinícola nacional i
internacional. La qualitat dels seus vins, de garnatxes i carinyena, ha donat la raó a la
crítica i premsa especialitzada, que en el seu dia la qualificava de “valor a l’alça” i
“gran descobriment”.
Ara, The New York Times parla de Montsant com una DO “que s’ha reinventat, amb
nous productors que han saltat a la palestra mundial”. La Guía Peñín, la guia més
important d’Espanya, diu que “és la DO amb major creixement qualitatiu de
Catalunya, una DO en la qual tots els cellers han sabut treballar bé, fins al punt que es
pot parlar d’un concepte de marca Montsant”. Sobremesa, una de les revistes de
gastronomia més destacades de l’Estat, afirma que Montsant “viu un apassionat
romanç amb els consumidors i la crítica”. Per últim, La Guia de Vins, referent de la
crítica a Catalunya, també enalteix la DO i escriu que “Montsant és l’avantguarda
d’una manera de fer vi que amb el temps s’ha consolidat com una opció en si

Fidelitat

mateixa”.
Els elogis de la crítica especialitzada tenen el seu reflex en els consumidors. Avui dia,

El que converteix un bon vi en un gran vi és la capacitat de transmetre

els vins de Montsant es troben a les taules d’una quarantena de països. Gairebé la

d’on prové, la fidelitat al seu territori d’origen. A Montsant, aquesta

meitat dels vins que s’elaboren a Montsant es destina a l’exportació.

fidelitat es copsa en vins únics, que parlen de com un clima de

Els cellers de Montsant mantenen el seu propòsit de seguir sorprenent i captivant amb
vins de gran qualitat, fidels a un territori on un clima de contrastos, l’orografia
accidentada, la variabilitat de sòls, les varietats històriques de raïm i la mà de l’home
són font de matisos.

contrastos, l’orografia accidentada, la variabilitat de sòls, les varietats
de raïm i la mà de l’home són font de matisos. Aquests configuren vins
singulars, vins amb identitat, vins que aporten diversitat i enriqueixen
la DO i, alhora, la defineixen de manera global.

DO Montsant

Situació i orografia
La DO Montsant està integrada per 17 municipis situats principalment a la

A la banda oposada, a ponent, trobem les serres de La Figuera i del

comarca del Priorat i també a la de la Ribera d’Ebre, amb una superfície

Tormo.

total de vinya d’unes 1800 Ha.

Al sud, el territori es torna més obert vers el riu Ebre, on s’encaminen els

El territori de DO Montsant està delimitat per un semicercle de muntanyes

rius Siurana i Montsant, que junt amb la riera de Capçanes són els cursos

que, vist sobre un mapa, li confereixen una forma singular.

d’aigua que reguen el nostre territori.

Pel nord, queda configurada per les serres de Montsant (que dóna nom a la

L’orografia de la DO Montsant és variada, accidentada i abrupta en

DO) i La Llena, que la connecten amb les frondoses Muntanyes de Prades.

general, tot i que es torna suau en algunes zones, especialment cap al sud.

A llevant, els límits els marca la serralada prelitoral d’Argentera, la Mola de

Les vinyes es troben entre els 50 metres sobre el nivell del mar, en les

Colldejou i Llaberia, que ens anuncien la presencia propera del mar.

zones més baixes, i els 700 metres, en les zones més elevades.
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Climatologia
La climatologia de la DO Montsant ve marcada pel perfil accidentat de les muntanyes,
les influències del riu Ebre (especialment a la zona sud) i pels vents de mar. Per
aquests motius, el clima mediterrani resulta marcat per una certa continentalitat.
L’efecte de les muntanyes, que protegeixen parcialment de la influència marítima, es
tradueix en un contrast bastant acusat entre les temperatures diürnes i nocturnes en el
moment de la maduració del raïm. Aquesta diferència ajuda a elevar el nivell de
polifenols per produir vins més consistents. La temperatura mitjana de les mínimes és
al voltant dels 9ºC i les mitjanes de les màximes no superen els 21ºC. En general, els
hiverns són freds i els estius secs i calorosos. Les precipitacions se situen entorn dels
400 - 700 litres/m2 anuals distribuïts de manera desigual durant l’any, concentrats
especialment a la primavera i la tardor.
A l’estiu, els vents humits que arriben del mar comencen a bufar a la tarda. Aquesta
aportació d’humitat ajuda les vinyes durant la seca temporada de maduració.
Donada l’orografia de la DO Montsant, podem trobar infinitat de microclimes que fan
que cada parcel·la vitícola tingui característiques especials.
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Sòls
Si parlem dels sòls, cal entendre la DO Montsant com un ric mosaic de

que sovint, a la DO Montsant, una passejada per una vinya qualsevol ens

terres. Tot i que en cada zona hi predominen uns tipus de sòls, no és

descobreix com de capritxosa ha estat la geologia en aquest territori.

estrany trobar en aquestes afloraments d’altres sòls més minoritaris. I és

A Montsant hi podem trobar sòls calcaris, sòls granítics i sòls pissarrosos:

Sòls Calcaris

Sòls Granítics

Sòls Pissarrosos

Sòls compactes, en els quals

Sòls disgregats formats per sorres

Sòls pedregosos formats por pissarres

predominen els materials sedimentaris

granítiques que provenen de l’erosió de

silíciques que a la zona es coneixen

provinents de l’acció de l’erosió i de la

masses de conglomerats.

com a “llicorella”. Són terrenys pobres

sedimentació dels rius, com els llims

Són terrenys amb baixa proporció de

en matèria orgànica. De l’erosió

(també anomenats “panals”, a la zona).

matèria orgànica i poca capacitat de

d’aquestes pedres també trobem terres

També trobem terrenys rogencs, amb

retenció d’aigua.

vermelles d’argiles més compactes.

un alt contingut en argiles.
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Varietats de Raïm Històriques i Predominants
Negres
Garnatxa Negra
Varietat ben adaptada a la calor i la sequera. De perfil aromàtic molt sensual, produeix
vins de gran complexitat i ben estructurats. Les notes de fruits negres madurs, prunes,
confitura, balsàmics i especiats són propis de la Garnatxa Negra. D’altra banda, degut
a les altes concentracions de sucres en sobremaduracions i a la seva capacitat
oxidativa, la Garnatxa Negra s’empra en l’elaboració de vins generosos.
Carinyena
També coneguda a la zona com a Samsó, és una varietat relativament productiva que
precisa d’insolació per madurar adequadament. Els vins de Carinyena presenten una
pigmentació accentuada i són aromàticament molt intensos i de grau moderat, alhora
que gaudeixen d’una excel·lent acidesa. En boca, es mostren lleugerament astringents
i molt elegants.

Varietat

Varietats Negres
1.711,56Ha
94%

Garnatxa Negra
Carinyena
Ull de llebre
Syrah
Merlot
Cabernet Sauvignon
Garnatxa Peluda
Garnatxa Roja
Picapoll Negre
Monastrell
Total Negres

Hectàrees

%

589,03
516,89
196,59
134,81
125,48
122,16
12,46
10,05
2,75
1,34
1711,56

34,41%
30,20%
11,49%
7,88%
7,33%
7,14%
0,73%
0,59%
0,16%
0,08%
100,00%
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Varietats de Raïm Històriques i Predominants
Blanques
Garnatxa Blanca
Varietat ben adaptada a climatologies càlides, de fruit molt sucós i aromàtic, de la
qual se n’elaboren vins blancs amb personalitat i gran capacitat gustativa. Els vins de
garnatxa blanca gaudeixen de bona acidesa i equilibri, ja siguin joves o envellits en
barrica. Les aromes de mel i sotabosc i la sedositat en boca són propis de la garnatxa
blanca.
Macabeu
Varietat de raïms grans, de pell fina i de color groc daurat. De bona maduració i
concentració de sucres. Produeix vins secs, frescos i equilibrats. Són propis del
Macabeu les aromes afruitades de poma i fruites blanques. Es consumeixen joves i, en
molts casos, s’utilitzen per fer cupatges amb garnatxa blanca.

Varietats Blanques
104,37Ha
6%

Varietat
Garnatxa Blanca
Macabeu
Chardonnay
Moscatell de Gra Petit
Xarel·lo
Parellada
Total Blanques

Hectàrees
55,12
37,75
3,71
1,36
6,27
0,16
104,37

%
52,81%
36,17%
3,55%
1,30%
6,01%
0,15%
100,00%
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Vinya, Persones, Celler
Els vins de la DO Montsant són fruit d’una
tradició centenària i dels coneixements
acadèmics actuals.
Són productes artesans, en els que la mà
d e l ’ h o m e i n t e r v é e n t o t e l p ro c é s
d’elaboració, un procés que és resultat
d’un equilibri irrenunciable entre el camp i
el celler.
El pagès té cura de les vinyes per llegar
als cellerers i enòlegs el millor raïm,
aquell que els permet crear vins apreciats
arreu del món.
A la DO Montsant hi conviuen des de
grans cooperatives a iniciatives familiars,
passant per cellers privats de diversa
grandària.
Sigui quina sigui la seva estructura
empresarial i el seu volum de producció,
tots comparteixen un mateix objectiu:
elaborar vins de qualitat que parlin
d’aquesta terra.
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Zonificació
L’estudi de zonificació de la DO Montsant, iniciat el 2008, s’entén com

A partir de les anàlisis orogràfiques i climàtiques, i del cicle fenològic de

un procés d’autoconeixement de la DO per tal d’aprofundir en el

vinyes de garnatxa i carinyena s’ha dut a terme la segmentació de la DO

vincle del vi amb el territori, refermar-ne la identitat i explotar-ne el

Montsant en 6 zones diferents. En cada una d’aquestes zones, s’han definit

potencial vitivinícola.

també les tipologies de sòls que s’hi poden trobar.
La Figuera - Cabaces - La Bisbal - Margalef

13,37ºC
300-500m

Cornudella de Montsant - Ulldemolins

395,23mm

14,33ºC

32%

400-700m

%

484,74mm
%

27%

Les Vinyes es troben en terrenys argilosos de substrat
calcari.

La zona d’Ulldemolins es caracteritza pels llims. A
Cornudella hi podem trobar terrenys calcaris, pissarres i
còdols.

El Molar - El Masroig - Darmós

Falset

15,55ºC
50-300m

%

440,7mm

14,97ºC

17%

300-400m

Zona amb gran diversitat de sòls. Hi trobem argiles,
llims i sorres, i també terrenys més pedregosos de
llicorella.

Marçà - Capçanes - Els Guiamets - La Serra

16,05ºC
100-500m

%

%

15%

Hi trobem zones sorrenques, de sauló. També sòls
pedregosos de llicorella i granit, que tenen poca
capacitat per retenir l’aigua.

Pradell de la Teixeta - La Torre de Fontaubella

525mm

14,02ºC

14%

330-420m

Hi trobem sòls argilosos, que retenen bé l’aigua. També
llicorella i sòls francs de sorres i llims.

649,9mm

667,2mm
%

30%

Trobem les vinyes en terrenys llimosos, el que
anomenem “panal”. La zona es caracteritza per graves,
sorres i terrenys calcaris.
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La DO Montsant en xifres

Comercialització

Pobles: 16.
Cellers: 53.
Superfície de Vinya: 1.815,93 Ha.
Superfície Varietats Negres: 1.711,56 Ha. 96%.

40%
60%

Superfície Varietats Blanques: 104,37 Ha. 6%.

Espanya
Exportació

Producció: 7-9 milions de kg.
Producció 2014: 7.992.831 kg.
Comercialització 2014: 5.478.492 ampolles.

Comercialització Catalunya

1.291.937

3.3038.404

2010

2014

Comercialització Internacional

52%

48%

EUA + Alemanya
Resta Exportació

10

DO Montsant

Paisatge
Els viticultors i cellers de la DO Montsant han fet compatible l’activitat

Montsant, uns valors que ens fan sentir orgullosos i que transmetem

humana amb la preservació de l’entorn. Des de sempre, el paisatge

sempre a la gent que els vol conèixer.

agrícola ha estat un dels nostres béns més preuats, un bé que parla de

La DO Montsant, juntament amb la DOQ Priorat, encapçala la candidatura

nosaltres i en parla bé, ja que el món aprecia cada cop més els espais que

del paisatge de la comarca a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L’objectiu

no han estat destruïts per actuacions irrespectuoses o agressives.

és el reconeixement internacional de la vàlua d’un model agrícola, que sap

Un paisatge poc explotat és sinònim de feina ben feta, de qualitat i de

harmonitzar la tradició agrària mediterrània encara viva, i la innovació i la

sostenibilitat. Aquests són valors que defineixen els vins de la DO

creativitat amb projecció de futur.
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Aproximació Històrica
Les primeres dades històriques indiquen que en temps de l’Imperi Romà ja s’hi

estrangers a través de Reus va contribuir durant segles als seus èxits internacionals.

elaborava vi, al territori. Al poble de Marçà s’hi ha trobat restes d’un assentament

El punt àlgid d’aquest comerç va arribar el segle XIX, quan els vins de Montsant

romà i entre les peces descobertes s’han trobat àmfores de vi que molt

s’exportaven a França, destinats principalment als comerciants de Bordeus i del

probablement es destinava al consum de la gran Tàrraco.

Rosselló, concretament a les caves de Thuir. Vins de l’actual DO Montsant varen ser

La primera expansió de la vinya als pobles i territoris que actualment formen part de

presents i premiats en grans Exposicions Universals del segle XIX i principis del XX.

la DO Montsant va tenir lloc durant l’Edat Mitjana, especialment amb la conquesta i

A finals del segle XIX, la plaga de la fil·loxera va desencadenar una llarga crisi al

repoblació de la zona, fins llavors en mans dels àrabs, per part dels exèrcits cristians.

sector. Aquest fet va propiciar l’aparició de cooperatives, a principis del segle XX,

El poble de Siurana va ser el darrer enclau musulmà de Catalunya, no va ser

que varen contribuir a mantenir el conreu a la zona i evitar la despoblació. Els

reconquerit fins el 1153.

exemples històrics els trobem a les precioses cooperatives modernistes de Falset i

Malgrat tot, va ser durant la cristianització quan, de la mà dels monjos cartoixans de

Cornudella, totes dues datades de 1919 i encara en actiu en l’actualitat.

Scala Dei, el conreu va esdevenir indissociable d’aquesta terra, aportant noves

Les primeres Denominacions d’Origen vinícoles espanyoles varen ser reconegudes

tècniques de conreu que potenciaren el creixement de les vinyes per tota la zona.

l’any 1932, a l’Estatut del Vi promulgat pel govern estatal, entre les que hi figurava

La implantació de la Cartoixa va ser prou important com per donar nom a tota una

DO Tarragona. Dins dels límits de la DO Tarragona es diferenciava la “subzona

comarca geogràfica: Priorat (terres del prior), en la que actualment hi conviuen dues

Falset”, que es situava a la zona actual de la DO Montsant. Finalment, tenint en

denominacions d’origen.

compte les característiques específiques dels nostres vins i la importància del conreu

Alternant moments de crisi amb altres d’esplendor, la producció del vi ha estat una

de la vinya a la zona, l’any 2001 es va aprovar la creació de la Denominació d’Origen

constant secular dels pobles de la DO Montsant. El comerç amb els països

Montsant.
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Relació de Cellers
Acústic Celler (Marçà)
(+34) 629 472 988
acusticceller.com
Ampolles: 150.000.
Vins: Acústic, Braó, Auditori.

Agrícola Aubacs i Solans (La Figuera)
(+34) 977 825 228 / 606 366 250
Ampolles: 7.000 – 10.000.
Vins: Aubacs i Solans.

Agrícola d’Ulldemolins (Ulldemolins)

Amics del Gobe (Marçà)

Celler Anguera Domènech (Darmós)

(+34) 977 651 613 / 646 955 468
coopulldemolins.com

(+34) 679 606 819
info@amicsdelgobe.com

(+34) 977 405 857 / 654 382 633
vianguera.com

Ampolles: 25.000.
Vins: Pedrenyeres, Ulldemolins.

Ampolles: 1.000.
Vins: Gobe.

Ampolles: 10.000 - 15.000.
Vins: Reclot i Vinya Gasó.

Agrícola La Serra d’Almos (La Serra d’Almos)

Baronia del Montsant (Cornudella de Montsant)

Celler Cairats (Darmós)

(+34) 977 418 125
serradalmos.com
Ampolles: 12.000 - 15.000.

(+34) 977 821 483 / 667 666 066

(+34) 685 194 745

baronia-m.com
Ampolles: 150.000.

cellercairats.com
Ampolles: 10.000.

Vins: Mussefres, L’Om.

Vins: Englora, Englora AV14, Cims del Montsant.

Vins: Cairats, Cairats Selecció.

Alfredo Arribas (Falset)

Celler AiBar (Darmós)

(+34) 932 531 760

(+34) 977 417 532 / 639 321 367
celleraibar.eu

portaldelpriorat.com
Ampolles: 50.000 – 60.000.
Vins: Trossos Sants, Siuralta, Faunus, Gotes.

Ampolles: 20.000 – 25.000.
Vins: XYZ, Parrell.
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Celler Cedó Anguera (La Serra d’Almos)
(+34) 699 694 728
cedoanguera.com
Ampolles: 30.000.
Vins: Anexe Samsó, Anexe Syrah, Clònic.

Celler Clos Mesorah (Marçà)
(+34) 606 186 565
elviVins.com
Ampolles: 4.000.
Vins: Clos Mesorah.

Celler Clos Pissarra (Falset)
(+34) 626 656 730
miuravineyards.com
Ampolles: 8.000.
Vins: Clos Pissarra.

Celler Comunica (Falset)
(+34) 600 753 840 / 607 531 018
cellercomunica.com
Ampolles: 30.000 – 35.000.
Vins: Comunica, La Peluda, Vinya Goretti, La Comèdia.

Celler Cooperatiu de Cornudella (Cornudella de Montsant)

Celler de l’Era (Cornudella de Montsant)

(+34) 977 821 329
cellercornudella.cat

(+34) 686 246 679
cellerdelera.com

Ampolles: 35.000 – 40.000.
Vins: Castell de Siurana, Les Troies, El Codolar.

Ampolles: 30.000 - 35.000.
Vins: Bri, Mim.

Celler de Capçanes (Capçanes)

Celler el Masroig (El Masroig)

(+34) 977 178 319

(+34) 977 825 026

cellercapcanes.com
Ampolles: 850.000 – 1.000.000.
Vins: Mas Collet, Cabrida, Costers Gravet, Peraj Ha’abib.

cellermasroig.com
Ampolles: 900.000 – 1.000.000.
Vins: Les Sorts, Ètnic, Solà Fred, Pinyeres.
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Celler Serra Major (Ulldemolins)
(+34) 647 986 960
santi@sarroges.com
Ampolles: 2.000 – 3.000.
Vins: Sarroges, Teix.

Celler Vermunver (Marçà)
(+34) 977 178 288 / 686 143 240
genesi.cat
Ampolles: 4.000.
Vins: Gènesi Garnatxa, Gènesi Carinyena, Gènesi Selecció.

Cellers Can Blau (El Molar)
(+34) 968 435 022
gilfamily.es

Celler Els Guiamets (Els Guiamets)

Celler Malondro (Cornudella de Montsant)

(+34) 977 413 018
cellerelsguiamets.com

(+34) 977 821 451 / 636 595 736
malondro.es

Ampolles: 110.000 - 125.000.
Vins: Mas dels Mets, Les Tallades, Gran Mets.

Ampolles: 20.000 – 25.000.
Vins: Malondro, Latria, Coelum.

Celler La Placeta (Els Guiamets)

Celler Mas de les Vinyes (Cabacés)

(+34) 676 578 925

(+34) 977 719 690 / 652 568 848

cellerlaplaceta.com
Ampolles: 3.000.

masdelesvinyes.com
Ampolles: 20.000 – 25.000.

Vins: Blanc La Placeta, 30-5 Negre Jove.

Vins: Mas de les Vinyes, Traca i Mocador, Racó d’Atans.

Celler Laurona (Falset)

Celler Pascona (Falset)

(+34) 977 831 712 / 678 710 267
cellerlaurona.com

(+34) 609 291 770
pascona.com

Ampolles: 50.000 – 55.000.
Vins: Laurona, Laurona Plini.

Ampolles: 15.000 – 20.000.
Vins: Lo Petitó, La Mare, Lo Pare, Trencaclosques.

Ampolles: 425.000 – 500.000.
Vins: Blau, Can Blau, Mas de Can Blau.

Cellers Capafons-Ossó (Falset)
(+34) 977 831 201 / 626 335 785
capafons-osso.com
Ampolles: 4.000 – 6.000.
Vins: Auseta, Roigenc, Vessants, Masia Esplanes.
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Cellers Joan d’Anguera (Darmós)
(+34) 977 418 348
cellersjoandanguera.com
Ampolles: 100.000 – 110.000.
Vins: Altaroses, Joan d’Anguera, Finca L’Argatà, La Planella.

Cellers Sant Rafel (Pradell de la Teixeta)
(+34) 689 792 305
cellerssantrafel.com
Ampolles: 25.000 – 30.000.
Vins: Solpost, Solpost Fresc, Joana, Joana Selecció.

Cellers Unió (Els Guiamets)
(+34) 977 842 352 / 607 223 818
cellersunio.com
Ampolles: 450.000 – 500.000.
Vins: Perlat, Dairo, Clos Dalian.

Coca i Fitó (El Masroig)

Ficaria Vins (La Figuera)

(+34) 619 777 419
cocaifito.cat

(+34) 617 548 453
ficariavins.net

Cingles Blaus (Cornudella de Montsant)

Ampolles: 145.000.
Vins: Jaspi, Coca i Fitó, Cabirol, Aloja.

Ampolles: 5.000 – 7.000.
Vins: Pater, Èlia, Cerverola, Matraketa.

Cooperativa Falset Marçà (Falset)

Finca Fontanals (Falset)

(+34) 977 830 105

(+34) 977 368 841

etim.cat
Ampolles: 425.000 – 500.000.

fincafontanals.com
Ampolles: 1.500 – 2.000.

Vins: Ètim, Lo Foc, Lo Senyor, La Dama de Blanc.

Vins: Finca Fontanals.

El Vi dels 20 (Falset)

Grifoll Declara Grup (El Molar)

(+34) 616 515 012
albert@elvidelsvint.org

(+34) 977 825 149 / 626 176 474
cgrifolldeclara@terra.es

Ampolles: 4.000.
Vins: El vi dels 20.

Ampolles: 40.000 – 50.000.
Vins: Tossals.

(+34) 977 326 080 / 657 969 185
cinglesblaus.com
Ampolles: 20.000 – 25.000.
Vins: Cingles Blaus, Octubre, Mas de les Moreres.
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DO Montsant

Ronadelles (Cornudella de Montsant)
(+34) 977 821 104 / 663 665 016
ronadelles.com
Ampolles: 130.000 – 140.000.
Vins: Cap de Ruc, Petit, Giral Vinyes Velles.

Serra i Barceló (Els Guiamets)
(+34) 649 670 430
serra-barcelo.com
Ampolles: 5.000 – 6.000.
Vins: Octònia.

Spectacle Vins (La Figuera)
(+34) 977 839 171
espectaclevins.com

Josep Grau Viticultor (Marçà)
(+34) 678 730 596
josepgrauviticultor.com

Noguerals (Cornudella de Montsant)
(+34) 977 821 020 / 650 033 546
noguerals.com

Ampolles: 25.000 – 30.000.
Vins: Vespres, L’Efecte Volador, Regina.

Ampolles: 2.000 – 2.500.
Vins: Corbatera.

Mas de l’Abundància (El Masroig)

Orto Vins (El Masroig)

(+34) 627 471 444
masdelabundancia.com
Ampolles: 25.000 – 30.000.

(+34) 629 171 246

Ampolles: 6.000.
Vins: Espectacle.

Vendrell Rived (Marçà)
(+34) 977 178 150 / 637 537 383
vendrellrived.com
Ampolles: 20.000 – 25.000.
Vins: Serè, Miloca, L’Alleu.

ortovins.com
Ampolles: 40.000.

Vins: Mas de l’Abundància, Flvminis, HeMa, De Calpino.

Vins: Orto, Les Comes d’Orto, La Carrerada, Palell.

Mas Perinet (Cornudella de Montsant)

Portal del Montsant (Marçà)

(+34) 977 827 113
masperinet.com

(+34) 977 178 486 / 649 177 067
portaldelmontsant.com

Ampolles: 400.
Vins: Clos Maria, Gotia.

Ampolles: 125.000 – 130.000.
Vins: Brunus, Bruberry, Sant Bru.
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DO Montsant - Munskänkarna

Venus La Universal (Falset)

Vins de Mas Sersal (Falset)

Vinyes Domènech (Capçanes)

(+34) 977 830 545 / 639 121 244
venuslauniversal.com

(+34) 626 686 084
estones.cat

(+34) 670 375 828 / 607 192 820
vinyesdomenech.com

Ampolles: 90.000 – 100.000.
Vins: Dido, Venus.

Ampolles: 5.000 – 6.000.
Vins: Estones, Petites Estones, Terces.

Ampolles: 55.000.

Viñas del Montsant (Marçà)

Vinyes d’en Gabriel (Darmós)

(+34) 977 831 309

(+34) 977 418 307 / 609 989 345

fraguerau.com
Ampolles: 55.000 – 60.000.

vinyesdengabriel.com
Ampolles: 40.000 – 45.000.

Vins: Garbó, Amor Loco.

Vins: L’Heravi, Cuvilar, Mans de Samsó.

Vins: Bancal, Furvus, Teixar, La Rita.
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Consell Regulador de la DO Montsant.
Plaça de la Quartera, 6. 43730 Falset (Spain).
Tel. (+34) 977 83 17 42.
E-mail: info@domontsant.com.
Web: domontsant.com.
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