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“Bell Cros és una vinya nova amb ceps vells. Estem construint sobre 
tradicions que daten de fa milers d’anys, però amb la nostra mirada 
posada en el futur. Estem combinant l’alegria i l’entusiasme d’una 
passió acabada de descobrir amb l’orgull i el coneixement de la rica i 
profundament arrelada cultura del vi. Bell Cros és un projecte ple de 
diversió i amb visió de futur que difondrà felicitat amb els seus vins de 
la DO Montsant.”
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“Genium Celler neix l’any 2002 quan sis famílies amb llarga tradició en 
el cultiu de vinyes al municipi de Poboleda (Priorat), decideixen unir 
esforços per elaborar un vi de qualitat amb el raïm dels seus propis 
cultius i sota la supervisió de l’enòloga Roser Amorós.”
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“Estem especialitzats en l’elaboració artesanal de vins. Amb el conreu 
de la finca del Corral d’en Massó hem recuperat unes vinyes amb quasi 
100 anys d’història, en unes terres properes al mar i a la muntanya.
La tradició vitivinícola es remonta a l’any 1920, quan la família Puig Coll 
adquireix la finca del Corral d’en Massó i es llavors quan es comença a 
cuidar i a conrear les terres amb la posterior elaboració vi.”

Sant Pere de Ribes
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“Tenim una producció limitada i totalment artesanal d́aquesta manera 
oferim un producte elaborat i embotellat pel propi celler, un producte de 
la terra, amb diferents sòls i amb temperatures oscil.lants per gaudir dels 
millors aromes i contrastos en els nostres vins. Només vinifiquem petits 
trossos de les parcel•les, buscant la pura essència dels costers, de sòls 
calcaris i arenosos, amb una lleugera presència d’argila destinant, una 
producció selectiva per als nostres vins embotellats de qualitat.”
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“Per convenciment personal hem passat del cultiu ecològic a emprar 
tècniques biodinàmiques amb l’objectiu d’aconseguir una finca equilibrada 
i sostenible, afavorint la biodiversitat i l’estructura del sol. 
Vinifiquem exclusivament el nostre propi raïm amb la mínima intervenció 
i màxim respecte pel producte. El premsat a baixa pressió i amb la 
màxima suavitat de raïms sencers permet obtenir un most de gran qualitat 
i prescindir de tractaments correctors preservant el seu caràcter.”
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Vilobí del Penedès
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La Vilella Baixa
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Castellví de la Marca
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Castellví de la Marca
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“Des de finals del segle XIX, la família Cuscó i Esteve practica la viti-
cultura de forma artesanal elaborant els seus propis vins i caves. En 
l’actualitat, practica l’agricultura Ecològica a tota la seva finca de més 
de 40Ha. La qualitat dels Vins i Caves del Penedès és un dels seus grans 
valors diferencials. Es tracta d’un reconeixement a l’esforç personal i 
tecnològic del sector vitivinícola que s’ha guanyat a pols la credibilitat 
del consumidor.”

Les Gunyoles
Avinyonet del Penedés
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