TREPITJA LA TERRA
DE LA PANSA BLANCA

ENOTURISME AL VALLÈS ORIENTAL
(SANTA MARIA DE MARTORELLES - VALLROMANES)

(Vegeu ruta a Google Maps)

En aquesta ruta us volem mostrar la DO d’Alella més desconeguda i secreta. Gairebé tots els cellers que
pertanyen a la nostra DO estan encarats al mar, encara que, a l’altre vessant de la serralada de Marina, hi
trobem molta vinya i un celler purament genuí. Aprofiteu aquest moment per endinsar-vos en la seva història i
descobrir els matisos dels vins nascuts en aquesta contrada del Vallès.

Primera parada

Celler Masia Can Roda (Santa Maria de Martorelles)
Des de 2010, el Celler Masia Can Roda elabora vins dins la DO l’Alella.
Disposa d’unes disset hectàrees de vinya de les varietats pansa blanca
(la més habitual en el nostre territori), moscatell, merlot, cabernet, syrah
i garnatxa, amb les quals elabora els seus vins: SO, Muguet, Penjat d’un
fil
. i Clarea. Treballen amb vinyes octogenàries recuperades de l’oblit tot
just fa una dècada, i els seus vins s’elaboren mitjançant un procés vinícola
artesanal segons el qual cada parcel·la es vinifica per separat per
assegurar el punt òptim de maduració del gra i extreure el millor de cada
una de les varietats que cultiven.
El Celler Masia Can Roda es troba situat en un paratge privilegiat, envoltat
de vinyes i camps: un oasi natural a tocar de Barcelona i que pertany al
parc natural de la serralada de Marina. Al bell mig de la vinya, hi trobem la
casa senyorial, que data del 1864 i que va pertànyer a la família Bonaplata.
El caràcter familiar de la Masia Can Roda impregna cada una de les seves
activitats. Aspirant a encabir en cada una de les seves ampolles tota la
seva estima per la terra, la passió pels vins i la història centenària de Can
Roda.
Us pot interessar: Us recomanem la visita enològica i el tast de quatre vins maridats amb formatges, foie i
fruits de temporada. Reserves per les visites: 93 395 12 66 o al 618 27 34 71.

Segona parada

Església de Santa Maria (Santa Maria de Martorelles)
Després d’haver gaudit d’una visita personalitzada en un
entorn privilegiat, us animem a seguir fins al centre de la vila
carretera amunt. Santa Maria de Martorelles és un poblet
encantador que no arriba ni als mil habitants. Us aconsellem fer una parada en el camí per veure l’església de Santa
Maria, documentada del 1005, al voltant de la qual es va
anar constituint el poble. No us deixeu d’admirar la bellesa
del Lledoner, un arbre de més de 800 anys que trobareu
just a la plaça de l’església.

Per dinar: Us recomanem anar directament al municipi de Vallromanes, on us proposem dos restaurants d’alçada.
Bona cuina, bon producte amb estils molt propis i de firma.

Restaurant Sant Miquel (Vallromanes): És un restaurant amb un sabor familiar i tradicional. A principis del segle passat (1925), la familia Rabassa començà a preparar menjar per encàrrec de la gent de Vallromanes, que sabia de la bona
cuina que feia l’àvia Maria. L’any 1969, la següent generació familiar va fundar el que és actualment el restaurant, amb
l’àvia Longina, l’avi Miquel i la seva filla Purita al capdavant, donant continuïtat a les receptes i maneres de cuinar tradicionals. Per la seva banda, la darrera generació –Josep Maria, maître, i la seva muller Margarita, xef– ha instaurat la cuina
actual, més atrevida però mantenint la qualitat de les matèries primeres amb molta cura en la preparació dels plats. Tot
això ho complementen amb un esplèndid celler, la carta de vins del qual ha estat guardonada com una de les millors de
tot Catalunya. El Restaurant Sant Miquel és un lloc ideal per continuar assaborint la nostra gastronomia tradicional alhora
que innovadora amb els millors vins de la DO Alella. Preu mitjà: 45-50€.

Reserves al 93 572 90 29

Restaurant 1497 (Mas Salagros EcoResort - Vallromanes): El Restaurant 1497 és un restaurant realment únic, reservat per a majors de 8 anys. Es tracta d’un espai situat al bell mig d’una reserva natural que ofereix gastronomia mediterrània feta amb productes ecològics, de temporada i de proximitat. Aquesta combinació de característiques fa que el
Restaurant 1497 sigui una destinació gastronòmica molt singular. Veritablement, és un restaurant amb encant, la barreja
dels sabors de la seva cuina singular amb la màgia de l’entorn natural garanteixen una experiència inoblidable.
Preu mitjà: 50-60€.

Reserves al 93 565 60 60

I ara què? Terceres parades.
Havent assaborit i gaudit d’aquests restaurants, segur que teniu ganes de continuar en comunió amb la natura. Per als
més actius, us proposem dos camps de golf increïbles per practicar aquest esport.

Club de Golf Vallromanes
La Casa Club anomenada Torre Taverna és una mansió senyorial, edificada
per l’egregi Olegario D’Ardena Taberner Montornès, Comte de Darnius,
sobre l’antic Castell Vell dels Montornès, que va ser destruït durant la
Guerra de Successió. Al 1968 és restaurada i anys més tard es converteix
en la seu del Golf de Vallromanes. Un camp de golf d’elit amb 18 green
fees, zona de pràctiques i un munt de possibilitats.
Reserves al 93 572 90 64

Club de Golf La Roca
Un camp de golf pla del qual és possible gaudir sense necessitat de llogar un buggy, moto o carret elèctric. El sol banya la pràctica totalitat dels
tees de sortida i greens, cosa que resulta molt plaent. A més, gràcies als
cinc recorreguts de golf homologats, el jugador de golf pot redescobrir
el camp cada vegada que hi juga per viure una experiència única.
Reserves al 93 844 48 86

Castell de Sant Miquel de Vallromanes
El castell de Montornès, de Sant Miquel o de Vallromanes és una
fortificació medieval a la part oriental del terme de Vallromanes,
al límit del terme de Montornès del Vallès, al cim d’un turó (la línia
divisòria dalt del turó assenyala que les ruïnes del castell són del
municipi de Vallromanes, mentre que les de la capella de Sant
Miquel corresponen a Montornès). Des del castell s’albira tota la
plana del Vallès Oriental.

Us pot interessar: Només a 15 km trobareu La Roca Village, més que un centre comercial. El glamur i l’encant es

respiren al seu carrer de casetes de colors. De camí a la Roca Village trobareu la botiga de Vins Estanc La Roca, al centre
del poble de la Roca del Vallès. Amb una molt bona selecció de vins i caves, la Yolanda, la propietària, us assessorarà en
allò que busqueu.

Voleu fer una nit i descobrir en profunditat el territori?

Si sou dels que voleu fer tot el que us proposem i continuar l’endemà, la millor opció és fer nit als hotels Can Galvany i
Mas Salagros, on rebreu un servei immillorable, envoltats de natura i amb un ampli ventall de tractaments per relaxar la
ment i el cos. Ambdós compten amb hidromassatge, spa, etc.

Allotjaments

Hotel Can Galvany
Volem que trobeu la tranquil·litat a prop de Barcelona, al poble de
Vallromanes. Les instal·lacions i els serveis de Can Galvany us
faran desconnectar del vostre dia a dia per gaudir d’unes vacances
en un entorn natural. I si viatgeu per qüestions professionals, feu
desaparèixer l’estrès gràcies a l’spa.

Hotel Mas Salagros Ecoresort
Desconnecteu i gaudiu de la filosofia Slow en una reserva natural.
La primera destinació 100% ecològic de la península a només 20
minuts de Barcelona.

Us animem a continuar descobrint LA TERRA DE LA PANSA BLANCA

