TREPITJA LA TERRA
DE LA PANSA BLANCA

ENOTURISME AL VALLÈS & AL MARESME
Us proposem una ruta enoturística per passar un dia inoblidable; una fusió entre el Vallès i el Maresme,
amb els excel·lents vins de la DO d’Alella sempre.

Primera parada
Celler Raventós d’Alella
Celler situat entre les vinyes velles i boscos de l’interior de la serralada
Litoral que divideix la DO Alella. Des de la primera anyada elaborada
al celler modern, el 1981, la filosofia ha estat l’extracció de les
màximes
possibilitats a la varietat genuïna de la zona: la pansa blanca.
.
El caràcter innovador, avantguardista i internacional del Celler
ha donat uns vins en evolució constant, mantenint al màxim
el respecte al producte natural i a la identitat de la zona.
El raïm passa per la taula de selecció, premsat de raïm sencer i
fermentacions a baixa temperatura mirant de preservar les propietats
de la fruita. Potencien la premsa i vinificació de les parcel·les per
separat (mitjançant l’ús de dipòsits de fermentació petits i botes)
per descobrir les propietats de cada parcel·la. Des del naixement
del vi Marqués de Alella (actualment Raventós d’Alella), les seves
vinyes han hagut de conviure amb la urbanització d’aquestes terres
properes a Barcelona. En temps recents, l’ampliació del Parc Natural
de la Serralada de Marina els ha garantit el futur i els fa especialment
optimistes en la futura conservació del patrimoni vitícola d’Alella.

Recomanació: El Celler Raventós ofereix visites particulars de passeig per les vinyes i tast
de tres vins comentat per a particulars. Això no obstant, si sou empresa o un grup gran us
poden oferir la possibilitat de dinar o sopar. Reserva prèvia al 610 486 353 o al e-mail
j.romero@raventoscodorniu.com

Segona parada
Descobreix els municipis
Un
cop
finalitzada
la
visita,
disposeu
d’un
d’opcions molt divers per continuar la vostra ruta
la vora. Us proposem conèixer els municipis del

ventall
ben a
voltant.

Sant Fost de Campsentelles: La primera menció escrita de Sant Fost
com a poble data de l’any 967, quan un document parla de la vila de
Campsentelles (Campo Sentigis). A Sant Fost trobareu l’església de
Cabanyes, monument romànic del segle XII, el Pou de Glaç, situat a
prop de Can Donadéu, i el forn de ceràmica de Cabanyes, del segle XV.

Montornés del Vallès: Com a municipi, Montornès del Vallès es formà a partir del segle XIX al voltant de l’església
parroquial de Sant Sadurní. Hi trobem documentats llogarets del terme: la masia de can Bosquerons (970) i la del
Vilar d’Abdelà, l’actual Can Masferrer (977). El municipi va ser agrícola durant molts segles. És a partir del 1960 quan es
comença a industrialitzar. Podeu entrar a “Descobreix Montornès” per conèixer el seu patrimoni històric i cultural i ampliar
informació.
Vilanova del Vallès: Les restes prehistòriques trobades com el Dolmen de Can Gol, la Roca de les Orenetes (amb
pintures rupestres), les Coves de Can Nadal o la Galeria coberta de Can Gol confirmen l’existència d’habitants a la zona ja
.en l’època prehistòrica, però els primers indicis documentats de Vilanova corresponen a l’any 993. En aquest municipi hi
destaquen El Santuari de Santa Quitèria i la ruta prehistòrica pel Parc de la Serralada Litoral.

Tercera parada
Celler Castañé
Després d’haver descobert aquesta contrada del Vallès tan desconeguda per a molts, us animem a continuar fins al
municipi d’Argentona. Hi trobareu el Celler Castañé, on podreu assaborir els seus platets maridats amb el millor vi de la
DO Alella.
El Celler Castañé és més que una botiga, és un espai de
degustació on podeu tastar maridatges a tota hora, vins a
copes combinats amb formatge, embotit, foie o fondue.
Disposen d’una àmplia varietat de vins, caves i licors d’arreu
del món, a part d’un gran assortit de vins naturals i ecològics.
A tots els pobles hi ha almenys un celler d’aquells amb grans
botes de vi i un vinater expert que sempre l’encerta quan li
demanes un vinet per maridar. A Argentona aquest celler és
el Celler Castañé i bé mereix una visita per descobrir algun
bon vi i potser també una cervesa artesana o el licor digestiu
típic d’Argentona, Quina Momo.

Reserves al 93 797 11 06 o per e-mail al cellercastane@gmail.

Us pot interessar: Aprofitant que sou a Argentona, podeu visitar els següents indrets: la Casa Gòtica, la Casa Puig

i Cadafalch, el Castell de Burriac (recomanat, un lloc espectacular amb vistes a tot el Maresme), el tramvia, l’església de
Sant Julià, l’església de Sant Sebastià, etc.

Allotjament
Després d’un dia tan apassionant i mogut, podeu fer nit a un lloc encantador i tranquil per desconnectar i gaudir de la
natura que l’envolta.

Hotel Sorli Emocions - Vilassar de Dalt (a 9 quilòmetres d’Alella)
L’Hotel Sorli Emocions és un hotel de 4 estrelles modern i confortable on podràs sentir tota la màgia del Mediterrani. El
seu caràcter i la seva singularitat, juntament amb una situació envejable, t’asseguraran una estada que desitjaràs repetir.

Reserves al 93 395 22 06

L’endemà, si voleu continuar ruta, us proposem dues opcions molt diferents però totes dues captivadores. Gaudir dels
parcs naturals del Montseny i Montnegre i fer alguna excursió per la natura. O visitar el poble de Sant Pol de Mar o
de Calella, on trobareu el mar Mediterrani, per gaudir d’un bany i passejar tranquil·lament pels carrers estrets de cases
blanques del centre. En aquestes localitats trobareu un gran ventall d’alternatives, patrimoni, oci i restauració.
Esperem que la ruta proposada hagi estat del vostre gust.

Us animem a continuar descobrint LA TERRA DE LA PANSA BLANCA

