
DENOMINACIÓ D’ORIGEN  
CONCA DE BARBERÀ 

Esperit emprenedor, història i futur





La Conca de Barberà és un territori 
vitivinícola amb una forta vinculació 

amb la història i la vocació agrària, unes 
qualitats que no han impedit que en 

aquesta terra pervisqui un intens esperit 
emprenedor i pioner, que fa de la regió 

un lloc de singular atractiu. 

Paisatge, història, productors innovadors  
i un raïm únic, el trepat, conformen una 
comarca vitivinícola como poques hi ha, 
on el passat ha deixat empremta en el 

present i marca el camí del futur. 
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Un territori de vinyes entre muntanyes i rius

La Conca de Barberà està situada al nord de Tarragona, flanquejada pels rius Francolí i el seu 
afluent, l’Anguera. Es tracta d’una vall fluvial formada gràcies a l’erosió causada durant segles pels 
dos rius i envoltada de cadenes muntanyoses: les serres de Miramar i del Cogulló a l’est; les del 
Tallat i Vilobí a l’oest; Montclar, Codony i Comalats al nord; i al sud, les muntanyes de Prades. Els 
pobles emparats pel Consell Regulador són Barberà de la Conca, Blancafort, Conesa, l’Espluga de 
Francolí, Forès, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Senan, Solivella, Vallclara, Vilanova 
de Prades, Vilaverd i Vimbodí i Poblet. 

La vinya a la Conca se situa en un rang d’altitud entre els 350 i els 900 metres, influït per un 
clima mediterrani amb influència continental, a causa de la localització intermèdia entre el litoral 
tarragoní, a prop de la comarca, i la proximitat amb l’interior de la província de Lleida. No obstant 
això, la regió compta amb microclimes diversos que són fruit de la combinació dels seus relleus 
i altituds.

Una de les particularitats d’aquesta situació és la gran diferència de temperatures entre el dia i 
la nit, ja que la serra de Miramar i l’estret de La Riba tamisa la influència dels vents temperats i 
humits que procedeixen de la mar tarragoní, però les inversions tèrmiques de l’hivern accentuen 
les gelades que pateixen les zones més baixes de la vall. A la Conca els hiverns són freds i els 
estius no són massa calorosos.

• Temperatura mitjana: 14º C. 
• Precipitacions: 550 mm/any, amb pluges sobretot a la tardor i la primavera. 
• Insolació mitjana: 2500 hores de sol a l’any. 

Serra de Miramar
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El sòl

Els sòls sobre els quals s’assenta la vinya a la Conca de Barberà es componen de material al·luvial 
(fruit de l’erosió que provoquen els rius que la flanquegen) i són de naturalesa calcària, sobretot. 
Són sòls pobres en matèria orgànica i poden ser argilosos, amb un to vermellós o també tirant 
a marronós i de textura una mica més solta. En el fons de la Conca es poden trobar terrasses 
fluvials, i a la zona sud-oest de la Denominació, limitada per les muntanyes de Prades, apareixen 
també terres de llicorella.

La Denominació comprèn una superfície de vinya de 2.875 hectàrees (dades del 2020), amb 647 
viticultors i 23 cellers que, de mitjana, elaboren 8.000 hectolitres de vi.

Vinya de la  Conca de Barberà Vinya de la  Conca de Barberà

Vinya de la  Conca de Barberà Vinya de la  Conca de Barberà
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El trepat, identitat de la Conca de Barberà

Si l’esperit emprenedor i de 
col·laboració ha definit a les persones 
de la Conca de Barberà des de fa 
segles, és la seva varietat autòctona 
i pràcticament exclusiva de la zona 
(també es troba en petites vinyes a 
la zona del riu Corb- ¡ i a la Conca de 
Tremp, el trepat, el que defineix ara 
el paisatge de vinya d’aquesta petita 
denominació d’origen.

El trepat és una varietat vigorosa, de 
raïms amb baies grans i compactes, 
de forma rodona. És de brot primerenc 
i maduració tardana, molt sensible a 
les gelades de primavera i la sequera. 
Prefereix sòls frescos i pobres i 
podes curtes per desenvolupar-se 
òptimament.

Els rendiments a la Conca de Barberà 
es troben entre els 8.000 i 9000 kg / 
ha. 

Els vins elaborats amb trepat són lleugers, frescos i amb molta presència de fruita, a més d’una 
característica nota especiada i una graduació alcohòlica moderada.

Amb trepat s’han elaborat tradicionalment vins rosats que han estat imatge de la zona: de fet, 
el 1981, el crític vinícola espanyol José Peñín, en el seu Manual de el Vi d’Espanya, nomenava als 
vins de la Conca i esmentava varietats autòctones com la parellada, la macabeu o l’ull de llebre 
(tempranillo) per a vins negres, però no el trepat. El trepat s’expressa, en vins rosats, amb notes 
fresques i afruitades i un color rosa gerd lluminós i net.

Fotografia: Raïm de Trepat, varietat autòctona de la zona.
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En negres, el trepat mostra tons cireres i robí i aromes delicades, fresques i amb molta expressió 
de fruita. A la boca, destaca per les seves notes de fruita vermella i regalèssia, i tocs de pebre i 
fulla de llorer.

El trepat conviu a la Conca de Barberà amb altres varietats autòctones i importades que van 
començar a implantar-se a finals dels 80, quan comencen a crear-se cellers particulars que 
aposten per raïms que aportan un grau alcohòlic superior, com l’ull de llebre, cabernet sauvignon, 
merlot o garnatxa negra .

En blanques, la macabeu i la parellada són les varietats més conreades, seguida de chardonnay, 
sauvignon blanc o moscatell d’Alexandria.

D’altres varietats
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Les empremtes del passat

La Conca de Barberà atresora una riquesa històrica 
com poques regions vitivinícoles a Espanya, ja des d’una 
època anterior a l’Imperi Romà (abans del segle III AC). No 
obstant això, l’activitat vitícola que va poder desenvolupar-
se a la zona es va veure afectada per l’ocupació sarraïna, 
que va fer desaparèixer moltes de les vinyes de la Conca 
a causa de la prohibició de l’Alcorà de consumir begudes 
alcohòliques.

No obstant això, com en altres zones vitivinícoles de 
prestigi en el món, van ser els monjos, en aquest cas 
benedictins, els que van tornar a reprendre l’activitat 
agrícola en monestirs com el de Poblet dins de la seva 
rutina ora et labora. La viticultura va començar a instal·lar-
se al camp de la Conca com testimonia, per exemple, el 
fet que l’escut de Vimbodí i Poblet (poble a què pertany el 
monestir benedictí) tingui com a símbols raïms i una bota.

Si bé la vinya formava ja part del paisatge, va ser al 
segle XVIII quan la comarca comença a especialitzar-
se en la viticultura, després que altres regions de litoral 
meridional de Catalunya, que ho van fer algunes dècades 
abans.

A la Conca la vinya es va anar desenvolupant per proveir, 
el mercat destil·lador, ja que la major part de la producció 
acabava sent aiguardent: el 1754 es comptaven a la capital, 
Montblanc, fins a 54 punts de destil·lació. El destí natural 
era Reus, i quan el 1863 es va establir el ferrocarril entre 
la capital del Baix Camp i la capital de la Conca, el cultiu 
de la vinya es va intensificar convivint amb el cereal i 
l’olivera. Havia arribat a la regió la que es coneix com la 
‘Febre d’Or, que s’estendria tot el segle XIX .

Aquest furor vitícola i de destil·lació va entrar en crisi,  
amb l’aparició, els anys 90 de segle XIX, de la plaga de 
la fil·loxera i la pèrdua, el 1998, de les últimes colònies 
espanyoles.

ACCB. Obres de construcció de l’edifici del Sindicat Agrícola de 
Barberà de la Conca. 1920
CAT-ACCB310-121-N-1.
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Un espíritu pionero: las primeras cooperativas 

La crisi va provocar que els pagesos haguessin de buscar 
una solució que els permetés fer viable la seva forma de 
vida al camp, degut que els propietaris i terratinents van 
traslladar els estralls de la crisi als camperols.

La primera resposta, segons relata el professor Andreu 
Mayayo i Artal en la seva obra
 La Conca de Barberà: 1890-1939: de la crisi agrària a la 
Guerra Civil va ser la protesta, però a aquesta li va seguir 
el 1894 la fundació de la primera cooperativa de país, la 
Societat Agrícola de Barberà de la Conca. Va ser aquest 
un pas endavant pioner en el qual va tenir un paper 
protagonista l’empresari i també alcalde del municipi 
Joan Esplugas, impulsor d’aquest moviment i al qual 
s’atribueix la implantació a la comarca del peu americà 
i el coneixement de tècniques d’empelt que van ajudar a 
recuperar la vinya.

D’aquest esperit unitari entre persones de corrents 
molt diferrents va sorgir el desenvolupament de noves 
associacions cooperativistes i l’aixecament del primer 
edifici de cooperativa a Espanya,  va ser precisament a 
Barberà de la Conca, el 1903, una construcció austera 
que avui allotja un projecte innovador amb la unitat i la 
cooperació com a rerefons, el Viver d’Celleristes.

Després de l’edifici primigeni i per iniciativa del precursor 
del moviment cooperatiu, Josep M. Rendé va aixecar 
l’edifici cooperatiu de l’Espluga de Francolí el 1912, obra 
de l’arquitecte Pere Domènech i Roura i primera de les 
conegudes com a Catedrals de el Vi (un terme que va 
avalar l’escriptor Àngel Guimerà per definir a aquestes 
construccions de sostres alts i contraforts d’aire 
catedralici, però alhora, tremendament funcionals perquè 
aportaven solució a la manca d’espais per a elaborar vi) 
construïdes per ell i per César Martinell, que formen avui 
un dels patrimonis artístics més valuosos de la Conca.
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Els treballadors van formar un conjunt 
cohesionat mitjançant el moviment cooperatiu 
en el qual tots col·laboraven, i que va donar lloc 
a la construcció, per impuls de la Federació de 
Sindicats Agrícoles de la Conca de Barberà, a 
una altra ‘Catedral del Vi’ a Barberà de la Conca, 
aixecada el 1921 per César Martinell. Després 
de la Guerra Civil, dues de les agrupacions més 
importants de la zona, la primigènia Societat 
Agrícola i el Sindicat Agrícola de Barberà de 
la Conca, es van unir en una sola societat 
cooperativa. ACCB. Avió aterrat en una vinya de Montblanc. Estiu de l’any 1950.

CAT-ACCB310-88-N-85.

ACCB. Carrer de vela al Raval de Santa Coloma. Rocafort de Queralt. 
Dècada del 1920 o 1930 CAT-ACCB311-14-N-307

ACCB.Obres de construcció de l’edifici de la cooperativa de Barberà de la Con-
ca. Dècada 1930 CAT-ACCB310-121-N-159

ACCB. Cultiu d’olivera a l’exterior de l’Monestir de Santa Maria de Poblet. 
Mitjans del segle XX.CAT-ACCB310-179-N-444
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El Viver de Celleristes

Si l’esperit unionista i de col·laboració present a la Conca al segle XIX va donar lloc a les primeres 
cooperatives que es van fundar a Espanya, aquest mateix caràcter, que els seus productors i 
agricultors no han deixat morir, va originar el 2007 un projecte també innovador en el sector: 
el Viver de Celleristes, instal·lat en el celler que va ser el primer edifici cooperatiu del territori 
espanyol.

Després de descartar diverses idees que anaven des d’un museu a un centre cultural per aprofitar 
aquesta emblemàtica construcció situada al poble de Barberà de la Conca, es va posar en marxa 
aquest viver d’empreses que permet als emprenedors del sector començar a elaborar vi sense 
haver de desemborsar les grans quantitats de capital que exigeix la posada en marxa d’un celler.

El Viver va començar albergant sis cellers i, amb els anys de rodatge, la seva capacitat de producció 
s’ha situat en els 100.000 quilos de raïm, aproximadament. Per aquí han passat ja més de 15 cellers 
que han començat un projecte en el món del vi, alguns d’ells amb gran èxit comercial.

Al Viver conviuen productors que aposten pel trepat com a varietat principal, però també 
experimenten amb diferents tipus de vinificacions i envelliment i projectes experimentals que se 
centren en la varietat autòctona de la Conca.
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El Consell Regulador

Tot i la trajectòria agrícola que atresora Conca de Barberà, la seva qualificació com a Denominació 
d’Origen vitivinícola es remet a 1985, quan es va reconèixer el seu territori, i posteriorment a 1989, 
moment en el qual es va aprovar el seu reglament.

No obstant això, a l’Estatuto del Vino de 1932, un document que regulava la producció i venda de 
vi a Espanya, ja es contemplava la Conca de Barberà com una Denominació d’Origen que s’hauria 
de protegir. El nom de Conca apareix al costat d’altres regions com Màlaga, Rioja, Jerez, Alella, 
Valdepeñas, Rueda o Montilla- Moriles, entre d’altres.

Si bé finalment no es va aprovar el decret llei, aquest primer Estatuto va marcar l’origen de les 
primeres denominacions d’origen espanyoles. I entre elles, el reconeixement de Conca de Barberà.

La seu del Consell, actualment presidit per Bernat Andreu (Cellers Carles Andreu), es troba a la 
Torre del Portal de Sant Antoni a Montblanc.

Fotografia: Estatut del Vi 1932
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Recórrer la Conca

La Conca de Barberà conjuga en un sol territori un valuós patrimoni històric, un paisatge vitícola ple 
de contrastos i un interessant caràcter innovador, i tot això ha influït en la seva vinya, on conviuen 
parcel·les de vinya vella i noves plantacions. També el llegat històric aportat pels romans, els 
templers o els monjos benedictins i, per descomptat, els agricultors i productors que van apostar 
per construir els seus imponents cellers modernistes, anomenats les Catedrals del Vi.

Recentment, des del Consell Regulador s’ha impulsat la Ruta del Trepat, un recorregut per la 
Denominació que inclou vistes als seus cellers i edificis representatius i informació sobre festivitats 
importants al voltant del vi a la comarca i la localització dels principals museus de la regió.

El mapa es pot descargar a: 
http://www.concaturisme.cat/sites/concabarbera/files/recursos/Documents/ruta_del_trepat_
ok_-_2020_pantalla.pdf



Els productors de la Conca de Barberà: 
creure en la terra

Un perfil innovador i un caràcter emprenedor són els punts comuns que 
comparteix el conjunt de productors de la Conca de Barberà: ja sigui 

de la mà de grans grups vitícoles o en forma de projectes artesanals i 
romàntics. La Conca de Barberà compta amb 23 elaboradors bolcats a 

mostrar la millor cara de el trepat i d’altres varietats amb vins carregats 
d’identitat.
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Abadía de Poblet
Abadía de Poblet, l’únic celler de Catalunya situat dins d’un monument històric, uneix la tradició 
vitivinícola dels monjos de l’Ordre del Císter, procedents de la Borgonya, amb els coneixements de 
la Conca de Barberà. La filosofia dels nous vins de monestir, que recuperen varietats locals com 
el trepat i la garrut, és que transmetin les característiques dels raïms amb els quals s’elaboren i el 
terrer en què han estat conreats. Això s’aconsegueix treballant de forma no invasiva i recuperant 
tècniques de vinificació ancestrals.
www.raventoscodorniu.com/es/bodegas/abadia-de-poblet 

Agrícola de Barberà
El Celler Cooperatiu de Barberà de la Conca és una de les joies del modernisme agrari. Es va 
construir en 1920 per part de l’arquitecte Cèsar Martinell, i incorpora quatre novetats tècniques 
pel que fa a construcció i tecnologia de producció vitivinícola (arcs parabòlics de maó, la situació 
de les finestres per a la ventilació de les naus, els dipòsits cilíndrics i subterranis, separats per 
capes aïllants ventilades, i la composició i textura de les façanes).

A l’Agrícola de Barberà es conserva l’esperit, la convicció i el passat cooperativista que va portar 
als seus membres a formar la primera cooperativa de Catalunya i d’Espanya. Actualment forma 
part de la cooperativa de segon grau CEVIPE, i és fundadora de Castell d’Or. El celler admet visites 
per contemplar el modernisme vitivinícola en estat pur dins d’una Catedral del Vi, i tastar vins, 
caves, vermuts i altres productes.

Cara Nord Celler
Cara Nord va néixer el 2012 amb la vocació d’elaborar vins procedents de vinyes en altitud de la 
cara nord de les muntanyes de Prades. El celler, pertanyent a el grup Tomàs Cusiné, porta a terme 
una viticultura de muntanya que comercialitza vins lleugers, carregats de frescor gràcies a la seva 
acidesa natural i mineralitat.
www.caranordceller.com 

Castell d’Or
El Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí és l’edifici insígnia dels cellers modernistes de 
Catalunya. Àngel Guimerà li va dedicar el sobrenom de “La Catedral de el Vi”, usat després per 
molts cellers monumentals de Catalunya. La construcció va ser projectada el 1913 per Lluís 
Domènech i Montaner i el seu fill, Pere Domènech i Roure. Inicialment el celler va tenir dues naus; 
se sumaria una més, idèntica, el 1957, obra de Cèsar Martinell. Aquest històric celler forma part 
de la Cooperativa Agrícola de la Conca, membre del grup Castell d’Or, format per un total de 15 
cooperatives. 
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El cooperativisme, l’artesania i el respecte per la terra i l’elaboració de el vi són alguns dels trets 
diferencials d’aquest grup creat el 2006. Això, unit a la innovació tecnològica que s’incorpora a les 
seves instal·lacions, aconsegueix un producte amb personalitat, reconegut per la seva qualitat en 
certàmens internacionals.
www.castelldor.com 

Celler Carles Andreu
Des del segle XVIII la família Andreu s’ha dedicat a el cultiu de la vinya a la Conca de Barberà. Les 
seves vinyes, principalment de parellada i trepat, es troben repartides entre els municipis de Pira, 
Forès, Sarral, Solivella, Barberà de la Conca i Montblanc. El 1991, Carles Andreu va posar en marxa 
el celler que porta el seu nom. Inicialment situat a l’antiga casa pairal de Cal Celdoni, el 2004 es va 
posar en marxa el nou celler, situat sobre la gola del riu Anguera al seu pas per Pira.
www.cavandreu.com 

Clos Montblanc
Clos Montblanc és un projecte familiar amb una tradició vinícola de més de 300 anys. L’enòleg 
Josep Vadrí, amb més de 30 anys d’experiència a Clos Montblanc, és un expert coneixedor de la 
terra, del procés que succeeix amb cada vinya, cada fruit i cada vi. El celler es troba a 2 quilòmetres 
de Barberà de la Conca i a 6 de la vila medieval de Montblanc. La vinya està en tres ubicacions 
geogràfiques pròximes entre si, però cada un amb un terrer molt diferent. Aquestes condicions 
permeten obtenir vins amb caràcter i sensibilitat particulars. A partir del cultiu de 12 varietats de 
raïm, a Clos Montblanc s’elabora un ampli catàleg de vins que es comercialitzen en els mercats 
nacional i internacional.
www.closmontblanc.com

Costador Terroirs Mediterrani
Celler a La Conca de Barberà

Mas de la Pansa
El 2016, Inma Soler va començar el projecte de Mas de la Pansa amb l’objectiu de recuperar la 
tradició familiar d’elaborar vins. Amb una mirada moderna i un estricte criteri de qualitat, elabora 
vins amb les varietats tradicionals de la zona: trepat i parellada, en les quals busca sempre la seva 
expressió més sincera.
http://www.masdelapansa.com/ 
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Mas de la Sabatera
Mas de la Sabatera és una masia envoltada de vinyes que data del segle XVII, i que ha vist passar 
a diferents generacions dedicant la seva vida a la cura i treball de la vinya. Al celler es respira 
tradició vinícola. A dia d’avui, compta amb més de 100 hectàrees de vinyes ecològiques on es 
cultiven diferents varietats, com el trepat o la pinot noir. Els vins s’elaboren sota el criteri de 
mínima intervenció, buscant la màxima expressió de la regió i el gust de la tradició, amb una nova 
mirada al llegat de la història.
https://www.masdelasabatera.com/ 

Josep Foraster
El celler es situa a la localitat de Montblanc, en unes instal·lacions completament envoltades per 
vinyes. La seva primera verema va ser el 1998. Al cap davant d’un equip format per set persones 
es troben Julieta Foraster i Ricard Sebastià Foraster (mare i fill). Totes les vinyes són de cultiu 
ecològic i es treballa amb les varietats locals, especialment trepat i macabeu. Els vins de Josep 
Foraster busquen interpretar el terrer de la Conca, entès com delicadesa, frescor i profunditat.
www.josepforaster.com

Guspí
Celler Guspí forma part del Viver de Celleristes de la Conca de Barberà, i va treure al mercat 
la seva primera anyada el 2007. El viticultor i cellerer Josep Mª Guspí treballa en col·laboració 
amb alguns dels millors enòlegs de la regió, elaborant vins naturals i ecològics a partir de vinya 
certificada, en la qual també es duen a terme algunes pràctiques biodinàmiques.

Rendé Masdeu
El celler es funda a l’Espluga de Francolí el 1997 per part de Josep Maria i Joan Rendé Masdeu, 
i el projecte es gestiona de forma familiar. Compta amb 14 hectàrees de vinya de cultiu ecològic 
certificat on es poden trobar varietats com syrah, cabernet sauvignon, trepat, carinyena i garnatxa, 
en altituds que varien entre els 380 i 700 metres. Reposen en sòls argilós calcaris i de llicorella. 
Les varietats blanques que treballen són garnatxa blanca, macabeu i parellada.
Elaboren vins joves i criances amb esperit fresc i notes fruitoses i especiades. La vinificació es 
duu a terme en fusta, acer i formigó, i les criances en bocois de 500 litres i grans botes de 2.000. El 
trepat es cria en gerres de fang. El celler està concebut per minimitzar l’impacte mediambienta,l i 
compta amb 40 plaques fotovoltaiques i un equip d’aerotèrmia, que fa sostenible el funcionament 
de les instal·lacions.

https://rendemasdeu.cat/ 
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Riudabella
https://www.castellderiudabella.com/bodega-vinos

Rosa Mª Torres
El celler Rosa Mª Torres va ser fundat el 1993. Joan Vidri i Rosa Mª Torres van arrencar el projecte 
a Sarral, i en l’actualitat és el seu fill, Enric Vidri, qui està al càrrec del celler, que elabora vins 
procedents de vinyes pròpies i té una visió dinàmica i actual. A més de a la Conca de Barberà, el 
celler elabora negres de criança al Priorat i sangries al Penedès.
www.rosamariatorres.com 

Sanstravé
El celler, situat a Solivella, va ser fundat l’any 1984 amb l’objectiu d’elaborar vins i desenvolupar 
un projecte enoturístic. Es tracta d’un negoci familiar centrat en l’elaboració de vi novell, criances, 
blancs, rosats, fermentats en bóta i caves.
www.sanstrave.com 

Vega Aixalá
El 2013, la família Vega Aixalà va començar a recuperar vinya vella i a plantar a Vilanova de Prades, 
a 900 metres d’altitud sobre sòls de llicorella. La vinya es treballa en ecològic i al celler s’elabora 
intervenint el mínim possible, per aconseguir vins amb tipicitat amb garnatxa negra i blanca i 
carinyena, a més de vins de cupatge.
http://www.vegaaixala.com/ 

Vins de Pedra
El 2010, Marta Pedra torna a les seves arrels per crear el seu projecte personal i dotar-lo d’un 
esperit jove i fresc a Montblanc. Filla d’una família amb llarga tradició en l’elaboració de vins i 
aiguardents, Marta solia jugar de petita a la vinya que els seus pares havien replantat després 
d’anys d’abandonament. Aquest vincle amb la terra i la vinya la va conduir a estudiar enologia i a 
fundar el 2010 el projecte de La Vinyeta a Empordà, al costat del seu marit Josep, amb qui també 
s’embarca en l’aventura vitivinícola de la Conca de Barberà.

Cada vi de Pedra té el seu estil i parla del territori, especialment els negres de trepat, que mostren 
aquesta delicadesa i elegància que tant identifica els vins de la zona.
www.vinsdepedra.es 
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Cellers Domenys i Secció de Credit
Aquesta organització és el resultat de la fusió de set cooperatives. La seu central està a Sant 
Jaume dels Domenys (Tarragona). L’esperit cooperatiu, l’arrelament al territori, la proximitat, la 
sostenibilitat, la qualitat, la innovació, la seguretat alimentària i la dinamització dels mercats són 
alguns dels valors que imperen a la companyia.
A la Conca, disposa de tres centres: a Rocafort de Queralt, un celler modernista, fundat el 1917 
i obra de Cèsar Martinell, en el qual s’elaboren vins i caves sota la marca Domenio Wines; a 
Blancafort, celler cooperatiu fundat el 1896 i dedicat a la recepció de raïm i elaboració de vins base 
i microvinificacions de vins varietals singulars; i a Pira, un celler cooperatiu de 1917 dedicat a la 
recepció de raïm i elaboració de vi base, especialment de trepat.
www.cellersdomenys.com
www.domeniowines.com

Cellers Roset
http://www.cellersroset.cat/

Familia Torres
La Família Torres, cellerers i viticultors des de fa 150 anys, va iniciar el projecte vitivinícola a la 
Conca de Barberà a mitjans dels anys 70, amb la compra del Castell de Milmanda i les terres que 
l’envoltaven, situades al costat de el Monestir de Poblet. De les seves vinyes ecològiques neixen 
avui tres vins emblemàtics: els chardonnays Milmanda i Sons de Prades i el prestigiós Grans 
Muralles, elaborat amb varietats autòctones, algunes d’elles ancestrals.
www.torres.es 

Gerida Viticultors
Celler situat a Blancafort i fundada per tres amics, descendents de viticultors, que elaboren vins 
amb raïm de la propietat buscant expressar cultura, paisatge i història a través d’ells.
https://geridavins.cat/ 

Molí dels Capellans
Molí dels Capellans és un jove celler en la Conca de Barberà fundada el 2007 per Jordi Masdeu.

El nom del celler “Molí dels Capellans” el dóna un antic molí medieval que pertany a la família i on 
el Jordi va començar a practicar les seves primeres microvinificacions.
Després d’acabar els seus estudis a França i d’obtenir experiència en la elaboració de vi en diferents 
regions vinícoles d’Austràlia i Europa, va ampliar la seva carrera professional al Regne Unit i als 
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Estats Units, en Jordi va arribar a casa amb el somni de fer el seu propi vi a la seva regió a partir 
de varietats locals com el trepat.

La vinificació és de baixa intervenció, no s’utilitzen enzims, acidificació o altres ajustos, així com 
aclariments i una filtració excessiva. Els vins resultants són purs amb un perfil autèntic, sent una 
interpretació natural del paisatge i de manera elegant i particular.
http://www.molidelscapellans.com/

Succés Vinícola
És un petit celler fundat el 2011 per Mariona Vendrell i Albert Canela, centrat en treballar 
majoritàriament amb les varietats autòctones de la comarca: el trepat i la parellada. El seu raïm 
procedeix de vinyes ecològiques i elaboren sense afegir cap mena de productes..
@succesvinicola 

Celler Vidbertus
El Celler Vidbertus és un projecte familiar fundat el 2009 per David i Albert Rovira (pare i fill). 
Elabora vins de qualitat fruit dels raïms de les vinyes de la propietat. Actualment la vinificació es 
fa al Viver de Celleristes de la Conca de Barberà, situat al poble de Barberà de la Conca. L’equip del 
celler està format per quatre persones: Marc (responsable de producció), Martí (enòleg), Albert i 
Eduard.
www.vidbertus.com

Celler Pla de la Masó
https://www.facebook.com/pladelamaso

Vinícola de Sarral Secció de Crèdit
La Vinícola de Sarral i Secció de Crèdit, SCCL. va ser fundada a Sarral el 1907, i des dels inicis 
només s’ha dedicat a l’elaboració de vi i cava. El seu celler principal va ser construït el 1914 per 
part de l’arquitecte modernista Pere Domènech i Roure, i està considerada una de les Catedrals 
de el Vi per la seva rellevància arquitectònica. La Cooperativa de Sarral és la major productora de 
la varietat autòctona trepat i és pionera en el cultiu ancestral d’aquest raïm, aplicant coneixement 
i tecnologia des de la vinya fins a l’ampolla per oferir una completa gamma de vins i caves rosats 
de trepat.
www.cava-portell.com 
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Vins de la Memòria 
Vins de la Memòria és un projecte que el sommelier Xavi Nolla desenvolupa en diverses regions 
vinícoles de Catalunya, espais i vinyes concretes que el seu avi Agustí va trepitjar als anys 1938 i 
1939 en diversos moments viscuts durant la Guerra Civil Espanyola. Entre els espais, el Barranc 
de la Pasquala a Montblanc. Vins elaborats amb varietats autòctones i recuperant el tradicional 
bocoi de fusta de castanyer.
www.vinsdelamemoria.com
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Contacte de Premsa

PER A MÉS INFORMACIÓ: 

Raquel Pardo, MAHALA Wine&
M: +34 647 877 461

Madrid +34 91 142 93 64
Barcelona +34 93 412 78 78

raquelpardo@mahala.es



Cessió d’imatges:


