
 
 

VITIS  
DO PENEDÈS 

 
EL VI 
Pletòric ball de flors i fruites fresques que transporten a l’origen del vi: el 

raïm. Combinació seductora de varietats que ofereixen un ampli concert 

aromàtic i gustatiu, de record etern. 

 

LA VIDA SECRETA DE LES PLANTES 
"La vida secreta de les plantes" és el projecte amb què volem transmetre la 

nostra fascinació i respecte pel misteriós món de les plantes: éssers vius 

amb sensibilitats, estratègies i mecanismes d'adaptació sofisticats. La 

nova presentació del Vitis posa el focus en la funció del cep com a creador i 

sintetitzador, a partir de les substàncies de la terra, de l'aigua i del sol, de 

les aromes i gustos d'aquest vi. 

 

LA VINYA 
Situada en un enclavament singular, en el terme municipal de Subirats, a la 

zona de muntanya de l’Alt Penedès, la finca de Can Llopart comprèn 500 

hectàrees entre vinya i bosc. Les 95 hectàrees de vinya pròpia són l’essència 

de la nostra personalitat. Controlem, directament, totes les nostres vinyes. 

Conreem la terra de manera ecològica, segons els paràmetres del cultiu 

sostenible, amb el màxim respecte pel medi ambient. La peculiar 

configuració geològica de la nostra finca, d’accidentada orografia en forma 

de pendents i terrasses, i amb una escassa profunditat de terra, origina uns 

ceps amb una gran extensió radicular, vigor limitat i una de las produccions 

més baixes de la nostra zona vitícola. 

 

NOTA DE TAST 
De color groc pàl·lid i molt brillant. En nas ens regala una rica paleta 

aromàtica carregada de fruita blanca, pètals de roses, préssecs, nectarines, 

fruita de la passió, flor de taronger, cítrics i un fons d’ametlles, amb un final 

de records anisats i frescos del nostre xarel·lo de muntanya. En boca 

sorprèn la sensació vibrant, viva i untuosa, amb un fresc i persistent record. 

Intens i agradable amb un fons estructurat i delicadament floral.  

 

FITXA ANALÍTICA 
Varietats de raïm: Xarel·lo (60%), Subirat Parent (30%), Muscat (10%)  

Grau alcohòlic (% vol.): 12,3 

Sucres reductors (gr/L): <2 

Acidesa (gr/L ac.tart): 6,4 

pH: 2,9 

Temperatura de servei: 6ºC 
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Agricultura ecològica 

“Joventut floral” 


