
36

Fem una copa de vi?
Recorrem dotze locals del territori DO Alella on es pot anar a prendre una copa 

de vi. De vi d’Alella, per descomptat

TEXT: ELISABET SOLSONA / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

LA BODEGUETA 
DE VILASSAR 
Ramon García
Carme Riera

Botiga de vins amb 
espai de degustació

Horari: de 10 a 14 i de 17 
a 20.30 h, de dimarts a divendres. Dissabte 
i diumenge de 10 a 15 h. Dilluns tancat

Carrer de Sant Antoni, 9. Vilassar de Dalt
www.bodeguetavilassar.com 

Nombre de referències de vi a la venda: 250
Cellers DO Alella amb què treballa: Roura, Alta 
Alella, Raventós d’Alella, Alella Vinícola, Can Roda, 
Testuan, Wines Ocean, Papers de Vi.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
la referència DO Alella que vulgui el client.

CELLER 
CASTAÑÉ 
Montse Castañé
Jordi Pujol

Botiga de vins amb 
espai de degustació

Horari: de 9.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, de 
dimarts a dijous. Divendres fins a les 22 h

Carrer de Sant Genís, 1. Argentona
www.cellercastane.com 

Nombre de referències de vi a la venda: 400
Cellers DO Alella amb què treballa: Oriol Arti-
gas, Alta Alella, Bouquet d’Alella, Can Roda, Quim 
Batlle, Papers de Vi, Raventós d’Alella, Roura, 
Alella Vinícola.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
no tenen carta de vins a copes, però acostumen a 
recomanar-ne.

EL CANTÓ 
DEL VI 
Paco Cordero

Botiga de vins amb 
espai de degustació

Horari: de 10 a 23 h, de dilluns a dissabte

Carrer Major, 25. Santa Coloma de Gramenet
www.cantodelvi.blogspot.com

Nombre de referències de vi a la venda: 600
Cellers DO Alella amb què treballa: Oriol Arti-
gas, Alta Alella, Bouquet d’Alella, Can Roda, Quim 
Batlle, Papers de Vi, Raventós d’Alella, Testuan, 
Castillo de Zajazarra.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
els van variant, tots els de pansa blanca els han 
ofert a copes.
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na colla d’amics 
que riuen i s’ho 
passen bé. Una 
parella que es co-
mença a descobrir 

en la primera cita. Una altra 
parella que fa mitja vida que 
es coneix i que encara es mira 
amb aquella complicitat men-
tre comparteix com ha anat el 
dia. Un noi o una noia llegint 
un llibre. Una família que com-
parteix taula per celebrar un 
aniversari. 

Són situacions que es po-
den produir en un restaurant, 
en un bar, al menjador d’una 
casa... o en un local on puguis 
anar a prendre una copa de vi! 
I és que... què poden tenir en 
comú, totes aquestes situaci-
ons? Molt probablement, que 
quan ens les imaginem apa-
reix una copa de vi. Ja sigui 
blanc, rosat o negre, el vi és un 
element que sempre ha estat 
present a la nostra cultura. 
Però com tot en aquesta vida, 
la nostra relació social i per-
sonal amb aquest producte ha 
anat evolucionant i canviant al 
llarg dels anys. Ara anar a fer 
una copa de vi, com a concep-
te, “està de moda”. 

Retrat robot
Com és la clientela tipus que 
va a prendre una copa de vi? 
Si a partir del que ens han 
explicat els responsables de 
dotze establiments de la DO 
Alella n’haguéssim de fer un 
retrat robot –i, per tant, s’en-
tén que amb moltes imperfec-
cions–, diríem que la clientela 
tipus té trenta anys o més i va 
al seu local amb la parella o 
amb els amics. Com més joves 

siguin, més opcions hi ha que 
demanin vi blanc; i com més 
anys sumin, més opcions hi 
ha que es decantin per un vi 
negre –aquesta elecció també 
dependrà de l’època de l’any: 
a l’estiu tenen més sortida els 
vins blancs i, a l’hivern, els 
negres–. Un altre tret gene-
ralitzat és que pràcticament 

tothom està obert als sugge-
riments i les recomanacions 
dels responsables dels esta-
bliments, que coincideixen a 
afirmar que en els últims anys 
l’interès i el coneixement del 
vi ha anat a l’alça.

Ha augmentat l’interès pel 
vi i anar a fer una copa està de 
moda, però que tinguem més 
interès vol dir que hi entenem 
més i que tenim clar què vo-
lem beure? O a l’hora de triar 
un vi majoritàriament prefe-
rim deixar-nos aconsellar pels 
qui hi entenen de veritat? 

“La majoria de clients es 
deixen aconsellar”, reconeixen 
la majoria de responsables 
dels establiments de la DO 
Alella que hem visitat, com 
Xavi Estrany de la Vermu-
teria Xavi Estrany (Alella) 
i Cristina Martínez de Les 
Tannines (Santa Coloma de 
Gramenet). “Està de moda 
demanar vins diferents per 
tastar, cada vegada hi ha més 
interès per descobrir vins 
nous”, explica Manel Pujol del 
Celler Jordana (Alella). Hi ha 
establiments, com El Cantó 
del Vi (Santa Coloma), que ni 
tan sols tenen carta de vins: 

“No en tenim perquè no ens 
cal, tenim un client fidel que 
es refia del que li recomanes”, 
explica Paco Cordero. A La 
Morera (Mataró) sí que tenen 
carta de vins i hi recullen una 
vintena del miler de referèn-
cies de vi que tenen: “Però 
al final la carta de vins som 
el meu germà i jo”, assegura 
Sergi Quintana, que afegeix: 
“Tots els vins que oferim, els 
hem tastats i ens han agradat 
a tots dos, i per això la gent 
es refia de la nostra recoma-
nació.” “El nostre paper és 
recomanar, perquè això fun-
cioni és fonamental que sapi-
guem assessorar bé la nostra 
clientela”, apunta Jordi Clos, 
del Món La Cata (Arenys de 
Munt).

D’un temps ençà, doncs, 
cada vegada és més habitual 
quedar per fer una copa de vi 
en un celler, en un bar de vins, 
en una taverna o en una boti-
ga de vi amb espai de degusta-
ció. Aquests establiments han 
augmentat en quantitat, però 
també en qualitat: cada cop 
n’hi ha més, i els seus respon-
sables també es preocupen 
més de crear ambients acolli-

U

Manel Pujol (Celler 
Jordana): “Cada 
vegada hi ha més 
interès per desco-
brir vins nous”

SORLI 
EMOCIONS 
Arnau Marco

Botiga de vins amb 
espai de degustació

Horari: de 8 a 23 h

Plaça de Can Nolla, 1. Vilassar de Dalt
Xarxes socials 

Nombre de referències de vi a la venda: 900
Cellers DO Alella amb què treballa: Testuan, 
Mario Rovira, Can Roda, Alta Alella, Alella Vinícola, 
Albert Federico, Oriol Artigas, Quim Batlle, Raven-
tós d’Alella.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
un vi blanc i un vi negre.

CELLER 
JORDANA 
Manel Pujol

Botiga de vins amb 
espai de degustació

Horari: de 10 a 14 i de 17 a 23 h. Dimarts tancat

Rambla d’Àngel Guimerà, 60. Alella
Xarxes socials

Nombre de referències de vi a la venda: 500
Cellers DO Alella amb què treballa: Alta Alella, 
Bouquet d’Alella, Albert Federico, Oriol Artigas, 
Testuan, Roura, Alella Vinícola, Papers de Vi, Quim 
Batlle.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
tots els vins que hi ha a la botiga. 

CELLER 
CASTELLVÍ 
Pol Raventós

Botiga de vins amb 
espai de degustació

Horari: de 9 a 14 i de 17 a 22 h

Carrer de Cuba, 42. Mataró
www.cellercastellvi.cat

Nombre de referències de vi a la venda: 400
Cellers DO Alella amb què treballa: Alta Alella, 
Bouquet d’Alella, Raventós d’Alella, Oriol Artigas, 
Castillo de Sajazarra, Alella Vinícola.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
com a mínim un vi blanc o un vi negre DO Alella.
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dors i amb encant per poder 
degustar-hi un bon vi. N’hi ha 
que ja van obrir l’establiment 
amb la filosofia que fos un 
local per anar a fer una copa 
acompanyada d’alguna cosa 
per picar, uns altres són res-
taurants on tenen una especi-
al cura del vi i del maridatge 
amb el menjar, i n’hi ha que 
inicialment van obrir com a 
botiga o com a celler i que, en 
un determinat moment, van 
repensar el negoci i van deci-
dir reservar-hi un espai per 
poder prendre una copa de vi. 

 “La filosofia del local és 
buscar un producte adequat 
per a cada client perquè se’n 
vagi content i hi vulgui tornar, 
prioritzem la seva satisfacció 
a qualsevol altre aspecte, com 
per exemple fer més caixa”, 
explica Pol Raventós del Ce-
ller Castellví (Mataró), un 
establiment centenari obert 
des del 1886 que s’ha anat 
adaptant i transformant amb 
el temps i que, des de fa tres 
d’anys, “per donar resposta 
als canvis de consum i amb 
la voluntat que els clients pu-
guin compartir aquest espai 
emblemàtic”, també ofereix 

vins a copes, afirma el seu 
responsable, Toni Castellví. 
Des d’Argentona, Montse 
Castañé del Celler Castañé 

explica que el 2012 també van 
decidir capgirar l’establiment 
que havien obert els seus 
pares el 1971 per dedicar-ne 
una part a la degustació. Si 
bé és cert que el 1998 havien 
ampliat el celler i hi havien 
posat una única taula llarga, 
no va ser fins fa set anys que 
ella i el seu marit van decidir 
substituir aquesta única taula 
per unes altres de més petites 
i posar en marxa, d’aquesta 
manera, un espai de degus-
tació. “Des d’aquest hivern 
que el donem a conèixer amb 

la celebració de la Tarda de 
Tapes cada divendres, en què 
oferim tapes i vins a copes.” 
També es refereix als canvis 
de consum Ubaldo Puche de 
La Companyia d’Alella, que el 
2006 va remodelar l’espai de 
degustació i que reconeix que 
actualment els funciona millor 
aquesta zona que no pas la 
botiga: “Durant la crisi, tots 
plegats vam canviar costums, 
i ara l’hostaleria viu un gran 
moment perquè la gent vol 

sortir i compartir hores d’oci 
amb la família, la parella o els 
amics. Volem viure experièn-
cies, i prendre una copa de vi 
és una experiència.”

I els vins de la DO Alella, 
tenen sortida? Aquí hi ha dis-
paritat d’opinions: mentre que 
al poble d’Alella la gent sí que 
demana vins del territori per 
iniciativa pròpia i els establi-
ments acostumen a oferir un 
ampli ventall de referències a 
copes, a la resta de municipis 

Ubaldo Puche (La 
Companyia): “Ara 
l’hostaleria viu 
un gran moment 
perquè la gent vol 
sortir i compartir 
hores d’oci”

LA COMPANYIA 
D’ALELLA 
Ubaldo Puche

Botiga de vins amb 
espai de degustació

Horari: de 9.30 a 15.30 i de 17 a 22 h, de dilluns a 
dissabte. Diumenge de 9.30 a 15.30 h

Carrer de la Riera Fosca, 28-30. Alella
Xarxes socials

Nombre de referències de vi a la venda: 500
Cellers DO Alella amb què treballa: Alta Alella, 
Raventós d’Alella, Bouquet d’Alella, Albert Federi-
co, Can Roda, Quim Batlle, Roura, Alella Vinícola, 
Testuan, Papers de Vi.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
onze.

LA MORERA 
Sergi Quintana 
Juan Quintana

Restaurant 

Horari: de 8 a 23 h, 
de dilluns a dissabte

Avinguda del Maresme, 507. Mataró
www.lamoreramataro.com 

Nombre de referències de vi a la venda: 500 
Cellers DO Alella amb què treballa: Oriol Artigas, 
Alta Alella, Bouquet d’Alella, Quim Batlle, Roura, 
Alella Vinícola, Papers de Vi.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
ofereixen pocs vins a copes, però si en demanes un 
et recomanen un AA Pansa Blanca (Alta Alella).

MÓN LA CATA 
Sergi Artigas
Jordi Clos

Botiga de vins amb 
espai de degustació

Horari: de 9 a 21 h, de dimarts 
a dissabte. Diumenge de 10 a 15 h

Passeig de Can Jalpí, s/n. Arenys de Munt
Xarxes socials

Nombre de referències de vi a la venda: 1.600
Cellers DO Alella amb què treballa: Alta Alella, 
Quim Batlle, Roura, Oriol Artigas, Alella Vinícola, 
Raventós d’Alella, Castillo de Sajazarra.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
com a mínim un.
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de la DO costa més perquè 
encara hi ha desconeixement i 
són els mateixos restauradors 
i responsables dels locals els 
qui fan una feina activa per 
donar-los a conèixer introdu-
int-los a la carta de vins a co-
pes i proposant-los als clients. 
“Són els vins de quilòmetre 
zero i per això som proactius 
promocionant-los: a la DO 
es fa molt bona feina i volem 
contribuir a donar-los a conèi-
xer”, explica Arnau Marco de 

Sorli Emocions (Vilassar de 
Dalt), que també afegeix que 
“els vins de la DO Alella són 
plaents i madurs, i el client és 
receptiu a tastar-los; ha desa-
paregut aquella precaució del 
‘Vols dir, un vi d’Alella?’.” En 
un sentit semblant s’expres-
sen Ramon García i Carme 
Riera de La Bodegueta, també 
a Vilassar de Dalt: “Els vins 
d’Alella, els acostumem a ofe-
rir nosaltres, costa una mica 
que la clientela ens els demani 
directament, i som nosaltres 
qui fem una feina activa per 
donar-los a conèixer.” A Mon-
tornès del Vallès, Juan Carlos 
Requena, propietari del Vinti-
vuit, assegura: “Als clients, els 
has d’educar perquè encara 
hi ha molta tendència a de-
manar un Rioja o un Ribera 
del Duero. Nosaltres estem 
convençuts que hem de de-
fensar la DO Alella perquè és 
el nostre territori, i a poc a 
poc es nota que tothom en va 
aprenent.”

Als establiments que hem 
visitat al poble d’Alella, en 
canvi, les respostes són força 
diferents: el client té clar que 
és en un municipi on es fa vi, 

i això desperta curiositat per 
tastar-lo. “La gent ens dema-
na vins d’Alella, tant els veïns 
del poble com la gent de fora. 
Els clients locals ja els conei-
xen i saben què demanen, i els 
visitants tenen clar que, si són 
a Alella, volen tastar un vi del 
territori”, assegura Puche de 
La Companyia. Manel Pujol, 
del Celler Jordana, s’expressa 
en un sentit semblant: “In-
tentem que la primera opció 
del vi a copes sigui vi d’Alella 
i aquí pots prendre’t una copa 
de pràcticament qualsevol 
vi del territori. La gent del 

poble acostuma a demanar 
una copa de pansa blanca. A 
la resta, quan demanen un 
vi blanc o un vi negre, sem-

pre els oferim si en volen un 
d’Alella, i la majoria accepten 
la recomanació.” Estrany, de 
la Vermuteria Xavi Estrany, 
es va voler especialitzar 
només oferint vins de la DO 
Alella. Explica que l’aposta 
localitzada li ha sortit bé i 
que, així com entre setmana 
té una clientela força estable 
i majoritàriament del mu-
nicipi –“Que ja sap què vol i 
cada vegada et demana coses 
més concretes”–, durant el 
cap de setmana ha vist com 
augmentaven els visitants i el 
públic estranger que s’allotja 
al poble. 

Sigui com sigui, blanc o 
negre, sols o en companyia, 
fer vins a copes està de moda 
també a la DO Alella. I ja no 
ens esperem que sigui cap 
de setmana per fer-ho: si ens 
acostem a alguns d’aquests 
establiments entre setmana 
un cop hem plegat de la feina, 
segur que no haurem estat els 
únics a tenir aquesta idea! Ja 
se sap: en aquesta vida, gaire-
bé tot millora amb una copa 
de vi. I si a sobre és d’Alella, 
molt millor encara! Fem una 
copa? 

Ramon García (La 
Bodegueta): “Estem 
convençuts que 
hem de defensar la 
DO Alella perquè és 
el nostre territori”

LES TANNINES 
Cristina Martínez

Bar de vins 

Horari: de 18.30 a 23 h, de 
dimarts a dissabte. 
De 12 a 15 h, de dijous a diumenge

Carrer de Sant Carles, 5. Santa Coloma de Gramenet
Xarxes socials

Nombre de referències de vi a la venda: 60
Cellers DO Alella amb què treballa: Bouquet 
d’Alella, Papers de Vi, Can Roda, Quim Batlle, Alella 
Vinícola, Raventós d’Alella.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
com a mínim un.

EL VINTIVUIT 
Juan Carlos Requena

Bar de vins

Horari: de 9 a 23 h. Dissab-
te de 9 a 17 h. Diumenge tancat

Carrer Major, 28. Montornès del Vallès
Xarxes socials

Nombre de referències de vi a la venda: 50
Cellers DO Alella amb què treballa: Quim Batlle, 
Bouquet d’Alella, Testuan, Raventós d’Alella.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
com a mínim un.

VERMUTERIA 
XAVI ESTRANY 
Xavi Estrany

Bar de vins

Horari: de 18 a 23 h, de dimarts 
a diumenge. Dissabte i diumenge, d’11 a 15 h

Ccarrer del Mig, 30. Alella
Xarxes socials

Nombre de referències de vi a la venda: 40
Cellers DO Alella amb què treballa: Alella Vinícola, 
Alta Alella, Roura, Bouquet d’Alella, Raventós d’Ale-
lla, Can Roda, Quim Batlle, Masia Can Coll, Can Mora 
d’Agell, Testuan, Albert Federico, Wines Ocean.
Nombre de vins DO Alella que ofereix a copes: 
vuit.


