CELLER RONADELLES

El nostre Celler
L’Any 2002 iniciàrem un projecte il·lusionant amb un objectiu: elaborar
vins amb personalitat, vins capaços de transmetre la subtilesa i el
caràcter d’una terra. Aquest somni, que roman intacte a dia d’avui,
començà en format de petit celler familiar dedicat a la creació de
vins amb identitat pròpia basats en el respecte, la sostenibilitat i el
saber fer de les generacions passades.
A dia d’avui i gràcies al nostre equip de treball, som capaços
d’aplicar els coneixements de les tècniques actuals, cercant sempre la
millor qualitat.
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Les nostres vinyes
El nostre raïm prové de diverses finques dedicades al cultiu de la
vinya, ubicades en diferents zones de la comarca del Priorat.
Aquestes diferents ubicacions impliquen diversitats d’altituds i
terrenys que ens permet elaborar diferents gammes de vi úniques i
expressives, definint així un ampli ventall de productes que poden
acompanyar-nos en cadascun dels moments de la nostra vida.
Aquest fet ens permet elaborar diferents perfils de vi i destacar-ne
la seva singularitat i personalitat. Els nostres vins duen intrínsec
el caràcter d’una terra, d’un microclima i de la nostra manera de
treballar la Terra.
Els vins que elaborem a Ronadelles són el resultat de centenars de
decisions preses a la vinya i al celler. Decisions que es basen en la
observació de la natura, seguint sempre el calendari lunar. La nostra
filosofia és basa, en gran part, en la biodinàmica perquè creiem en
una viticultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Aquesta
manera de fer, l’àmplia diversitat de sols i el marcat i variat
caràcter del “terroir”, ens permeten obtenir un fruit d’una gran
qualitat que s’aprecia i es reconeix en tots els nostres vins.
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L’Entorn Natural
La comarca del Priorat acull la impressionant Serra de Montsant, que
dóna nom a la Denominació d’Origen Montsant i constitueix una barrera
natural que crea un clima òptim per a les vinyes.
Podem trobar diferents tipus de sòls que donen a cada vinya una
personalitat especial: sòls argilosos, pissarres, sòls rics en pedra
calcària i còdols.
El nostre paisatge agrícola ha estat durant segles i segueix sent un
dels béns més preciats de la nostra regió. Aquest paisatge ens parla
de l’agricultura i dels nostres avantpassats, que treballaren aquesta
terra amb els cinc sentits i sempre amb harmonia respectant l’entorn.
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El Montsant
Entenem que el paisatge forma part de la identitat i el valor cultural
de la nostra regió, el Priorat. Aquesta comarca es compon d’un ric
patrimoni que és el fonament d’una comunitat eminentment agrícola.
La Garnatxa i Carinyena, són les varietats autòctones de la comarca.
Aquestes varietats s’han convertit en l’essència del vins de la regió
ja que són les varietats de raïm més ben adaptades al clima i el
terreny de la comarca. Els vins elaborats amb aquestes varietats són
els que defineixen millor la essència del territori.
“La Serra de Montsant ha estat, i en certa mesura segueix sent, un lloc
de refugi per a tots aquells que veuen la importància de conrear o de
cercar la pau espiritual en les seves vides”.
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Localització
El Celler està situat al poble de Cornudella de Montsant, municipi de
la comarca del Priorat. El municipi es troba al nord-est de la comarca,
sota el peu de la Serra del Montsant i envoltat de les muntanyes de
Prades. És un dels pobles amb més enoturisme de la comarca ja que és
un poble amb serveis bàsics i disposa d’una gran quantitat de cellers
i restaurants dins del nucli urbà i rodalies. A més a més en el mateix
municipi hi trobem la vila de Siurana, un dels entorns amb més encant
de la comarca en quant a paisatge, arquitectura i vies d’escalada.
La nostra comarca, és una regió muntanyenca i rural, situada a tan sols
trenta minuts de la Costa Daurada i s’hi arriba en aproximadament amb
dues hores de cotxe des de Barcelona.
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Més que un celler, un espai per
despertar els sentits
Restaurant Quatre Molins
Quatre Molins és l’espai eno-gastronòmic de Rucuria pilotat pel
xef Rafel Muria, projecte gastronòmic que neix de la unió de Celler
Ronadelles i Art Muria. Quatre Molins està format per un equip de
persones apassionades per la cultura de la mel i el vi, la gastronomia
de qualitat, els productes de proximitat i la creativitat culinària.
L’any 2020, el Quatre Molins va ser guardonat amb una Estrella
Michelin, la primera i única de la comarca del Priorat.
Restaurant La Serra
Restaurant rústic molt acollidor situat a l’entrada del Parc Natural
del Montsant. De tracte amigable i familiar, us oferim plats i
rebosteria casolans, carns a la brasa i cuina tradicional. A la Serra
disposem de vins d’elaboració pròpia procedents del nostre celler,
terrassa coberta i una zona de jocs per als nens.
Els gossos son benvinguts a la nostra terrassa, que és també és un
espai ideal per als fumadors.
El nom del restaurant, és a dir La Serra, es deu a que l’edifici fou
l’emplaçament d’una antiga serradora.
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Enoturisme, de la Terra a la Taula
Visites al Celler: Actualment tenim diverses opcions de visita al
celler amb tast. Cada una d’elles s’enfoca a un públic diferent que
pugui tenir diversos nivells de coneixement del món del vi, a la vegada
que pugui tenir també diferents gustos. La nostra visita bàsica seria
la Visita Cap de Ruc, on el nivell de les explicacions és més bàsic
i els vins a tastar són de la gamma Cap de Ruc Selecció. En segon
lloc, la Visita Vins d’Autor, on les explicacions van més enllà de les
explicacions bàsiques i es visiten més espais; acabem tastant vins
d’edicions limitades tant de la gamma de Vins d’Autor com de la gamma
de Vinyes Velles. Per acabar, la visita més exclusiva és la Visita Gran
Selecció, on no només les explicacions són més extenses, sinó que, a
més, ens adaptem a l’horari i mida del grup i acabem tastant els vins
més selectes, de les gammes de Vinyes Velles i Vinyes Centenàries.
A més d’aquestes tres visites, els visitants al celler podran descobrir
les llegendes de la zona de la mà dels seus protagonistes, així com també
la història real de la comarca i de la producció del vi gràcies a les
nostres Visites Teatralitzades. Tot un viatge en el temps combinat, a més,
amb la visita de les sales de criança on es fan els vins més selectes del
celler i culminant amb un tast de vins d’edicions limitades.
Per acabar, també realitzem Tastos a Cegues, una experiència única on
els nostres visitants s’entretenen intentant descobrir quins vins són
aquells que caten, guiant-se per les seves varietats, temps de criança
i les peculiaritats de cada un. En total es tasten deu vins diferents i
el que n’encerti més s’endú un lot de productes Cap de Ruc Selecció.
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El nostre equip
Actualment el Celler Ronadelles el formem un equip de persones joves,
dinàmiques i preparades. Som apassionats de la cultura del vi, la
gastronomia de qualitat, i els productes de proximitat. Per sobre de
tot ens considerem amants de la tradició heretada de les generacions
passades, a les quals respectem i admirem pel seu treball i dedicació
a la terra però sobretot per haver-nos transmès la seva dedicació al
cultiu de la vinya.
La nostra feina forma part de la nostra vida, la vinya, el celler i la
restauració és la nostra manera de viure. Ens agrada pensar què allò
que fem és perquè tothom ho pugui gaudir i celebrar.
Impulsats per la passió del vi i la feina ben feta, a dia d’avui
l’equip del Celler Ronadelles s’ha situat a l’avantguarda del sector
vinícola de Catalunya.
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FLOR
mediterránea

Bon profit a bon preu

Flor Mediterrània
Parlar de Flor Mediterrània és parlar de vins suaus i perfumats. Vins
que aposten per un concepte mediterrani, fresc i actual, clar reflex
de la subtilesa d’una climatologia i d’un “terroir”. Els vins Flor
Mediterrània són estructurats i amables. Els aromes afruitats i florals
s’hi veuen realçats per l’absència de fusta. Practiquem la viticultura
biodinàmica tenint en compte el més adient per al perfil del vi realçant
la flor, la fruita o l’arrel segons el cicle lunar amb l’objectiu
d’elaborar vins que s’identifiquin amb el caràcter d’una terra.
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Flor Mediterrània
Negre
80% Garnatxa Negra
20% Carinyena

Flor Mediterrània
Blanc
50% Garnatxa
Blanca
50% Macabeu

Flor Mediterrània
Rosat
100% Garnatxa
Negra
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Flor Mediterrània
Semidolç
50% Macabeu
50% Parellada

Del mercat a la taula

Cap de Ruc 				
“L’Essència del Montsant”
Vins vius, brillants i expressius. Cap de Ruc és una família de
productes de proximitat, on hi predominen els vins de la DO Montsant
però on també trobaràs vins de la DO Terra Alta, vins escumosos, caves,
vins dolços, aperitius i oli d’oliva sota la Denominació d’Origen
Siurana. Aquesta família es va fent gran a mesura que satisfà paladars
i s’adapta a les demandes del món actual. Parlar de Cap de Ruc és
fer-ho de productes autèntics que transmeten l’essència d’una terra.
Els vins Cap de Ruc son una aposta per la qualitat i l’autenticitat
de les varietats autòctones de cada denominació d’origen, apostant
sempre per la qualitat. Trobaràs un Cap de Ruc per gaudir-ne en cada
ocasió i de cada moment. El ruc és l’animal que ha dedicat tot el seu
esforç i sacrifici al cultiu de la vinya durant segles. Els vins Cap
de Ruc són sinònim d’admiració i respecte envers la manera de fer dels
avis i alhora una visió desenfadada i divertida de la vida. Elaborem
vins biodinàmics amb caràcter que reflecteixen la subtilesa i les
particularitats del “terroir”. Vins mediterranis, frescos, equilibrats
i perfumats amb tanins molt presents i finals aromàtics.
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Cap de Ruc
Criança
60% Samsó
40% Carinyena

Cap de Ruc Negre
100% Garnatxa
Negra

Cap de Ruc Blanc
100% Garnatxa
Blanca
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Cap de Ruc Cava
Brut Nature
65% Chardonnay
25% Xarel·lo
10% Macabeo

Cap de Ruc Cava
Rosat
100% Trepat

Fet pels gourmets

Cap de Ruc Selecció
Vins singulars i originals que destaquen per la seva elegància i
sensualitat. Presenten un estil modern i atractiu al paladar, es
caracteritzen per uns tanins suaus i molt golosos procedents de
l’envelliment en barriques de roure americà. Es caracteritzen per tenir
un bon equilibri retronasal, els seus aromes són seductors. Predominen
les tonalitats dolces i torrefactes sobre les notes de fruita vermella.
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Cap de Ruc
Premium
100% Garnatxa
negra

Cap de Ruc
Carinyena
100% Carinyena

Cap de Ruc
Vi de Guarda
75% Carinyena
25% Garnatxa
Negra
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Cap de Ruc
Chardonnay
100% Chardonnay

Vins amb història

Vins i Llegendes
Vins i Llegendes és un vi elegant i seductor que el Celler Ronadelles
elabora sota la Denominació d’Origen Montsant. Es tracta de l’expressió
més pura del “terroir” de les vinyes del Priorat i un homenatge a les
llegendes que han marcat aquesta terra plena de llum i energia. Un dels
elements innovadors és el fet de poder trobar quatre vins diferents amb
quatre etiquetes, totes elles il·lustrades a mà. Cada imatge plasma un
fet històric o una llegenda de la comarca del Priorat:
- Scaladei 1835, La desamortització de Mendizábal, el saqueig i incendi
de la Cartoixa.
- Cornudella S.XII, la filla del compte de Prades es perd durant una
cacera i fou trobada gràcies al so del seu corn. Donant origen al
topònim de Cornudella (Corn d’Ella).
- Siurana 1153, Abdelaiza la reina mora del Castell de Siurana es
llença amb el seu cavall al buit abans de caure captiva dels Cristians.
– Fil·loxera 1878, aquesta plaga arriba a la península després de
devastar les vinyes de tota Europa i posa fi a als anys de creixement
que havia experimentat el Priorat.
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2017 Siurana
100% Garnatxa
blanca

2019 Fil·loxera
50% Carinyena
50% Garnatxa
negra

2017 Escaladei
85% Carinyena
15% Cabernet
Sauvignon
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2020 Cornudella
50% Garnatxa
blanca
50% Macabeu

TARRACO SCIPIONVM OPVS

Vins amb història

Vins Tarraco
Aquesta gamma de vins és un homenatge a la ciutat romana de Tarraco,
una de les ciutats més importants de l’antic Imperi romà, una ciutat
cabdal per entendre la història de la península i la connexió de
l’Imperi gràcies a la Via Augusta. Durant segles, la societat romana
de Tarraco va vibrar amb espectacles a teatre, amfiteatre i circ només
comparables als de la capital de l’Imperi, Roma. Avui en dia, dos
mil·lennis més tard, la influència romana encara forma part de l’ADN de
la ciutat de Tarragona.
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Tarraco Scipionvm
Opvs
100% Merlot

La Posca
60% Cabernet
Sauvignon
40% Merlot
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Nina d’ivori
70% Macabeu
20% Muscat
10% Xarel·lo




Vins d’autor

Les Joveres de Margalef
Les Joveres de Margalef és un vi fresc, sedós i floral, provinent de
vinyes salvatges d’alçada, situades entre el bosc a les terrasses
de l’única finca de Margalef. Aquest vi és la suma de les varietats
autòctones garnatxa i carinyena amb el saber fer d’una terra amb
tradició vinícola mil·lenària i la tranquil·litat, la natura pura
i la màgia del Montsant. És per tot això que es tracta d’un vi
botànic.
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Les Joveres de
Margalef negre
50% Garnatxa
negra
45% Carinyena
5% Merlot

Les Joveres de
Margalef rosat
100% Cabernet
Sauvignon
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Guineu
d’Argent

Vins d’autor

La Guineu d’Argent
La Guineu d’Argent recorda la guineu que viu a les muntanyes de la
comarca del Priorat, una guineu astuta que és la primera en menjar el
raïm de la vinya primerenca i que empaita els animalons més petits de
la zona.
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Guineu d’Argent
blanc
50% Macabeu
50% Garnatxa
blanca

Guineu d’Argent
negre
80% Samsó
20% Garnatxa
negra
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CIMS

DEL

MONTSANT

Vins d’autor
Cims del Montsant
El paisatge del Montsant és un paisatge màgic, d’elevats cingles de
roca nua, perfilats i arrodonits durant milions d’anys per l’aigua del
mar. Una serra silenciosa i feréstega, plena de flora i rica en fauna
salvatge. Des de Celler Ronadelles podem avistar els cims del Montsant,
cims d’una altitud superior als mil metres. Des d’aquests cims podem
veure gran part del territori que ens envolta, com els Pirineus, la
plana de Lleida, els Ports de Beseit, la Costa Daurada i, fins i tot en
dies clars d’estiu, arribem a veure l’illa de Mallorca. En definitiva,
un espectacle per a tots els sentits.
Amb aquest vi volem fer arribar una part del nostre paisatge, d’aquesta
calma i tot el que ens envolta. Cims del Montsant transmet l’essència
d’un paisatge pur, la serenor d’una terra i la passió de les persones
que hi treballen dia a dia.
Cims del Montsant és un vi negre actual i versàtil, elaborat amb les
varietats autòctones de la comarca del Priorat, la garnatxa negra i la
carinyena, envellit durant dotze mesos en barriques de roure francès de
2000 litres, on reposa i potencia la fruita.
Un vi modern i innovador on predomina l’expressió de la fruita sobre
les notes minerals procedents del sòl d’on neix. Un vi de tanins
arrodonits, lleuger i sedós que expressa de manera sublim el terroir
que representa..
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Cims del Montsant
90% Garnatxa
negra
10% Carinyena
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Vins d’autor
Terra de Vinyaters
Terra de Vinyaters és un homenatge a totes aquelles persones que, durant
més de deu segles, han treballat les vinyes de la comarca del Priorat.
El Priorat es caracteritza per un terroir únic, on predominen els
costers de llicorella, una comarca màgica on les vinyes són de difícil
accés i de rendiments molt baixos.
Els vinyaters han treballat i treballen la viticultura heroica
diàriament, actualment encara es realitzen tots els treballs de camp de
manera manual. Les vinyes gairebé centenàries són l’herència de l’esforç
dels nostres avantpassats, de tots els vinyaters de la comarca.
Terra de Vinyaters negre és el vi que elaborem amb el raïm procedent
de vinyes de la DOQ Priorat, una de les Denominacions més reconegudes
i antigues a nivell mundial. Aquest vi l’elaborem a la Cooperativa del
poble de Poboleda, poble on està afincada la nostra enòloga.
Terra de Vinyaters és el resultat d’una excel·lent collita, elaborada
amb el raïm de la millor qualitat procedent dels vinyaters de la
comarca, on la Garnatxa negra i la Carinyena es conjuguen d’una manera
excelsa i elegant per reposar durant dotze mesos en barriques de roure
francès per crear un vi d’una complexitat seductora, on exploten els
sabors d’una terra sempre lligada a l’art d’elaborar grans vins.
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Terra de
Vinyaters
60% Garnatxa
negra
40% Carinyena
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Tradició i Modernitat
Vins amb identitat pròpia, vins on la tradició i la modernitat van de
la mà. Els vins de la gamma Tradició i Modernitat són vins elaborats
amb les tècniques enològiques més ancestrals adaptades a les noves
tecnologies i el saber fer del dia d’avui. Una gamma de vins atrevits
i monovarietals on conviuen els coneixements enològics actuals amb el
saber fer de les generacions passades.
Orange Lion és un vi brisat, actualment es coneix com a “Orange Wine
o Vi Taronja” però no deixa de ser el vi brisat que feien els nostres
avis. Un vi que fermenta amb les seves pells, obtenint un vi blanc
aromàtic, voluptuós de color blanc ambre molt elegant.
Cap de Ruc Revolution és un vi gris (blanc de negres), el primer vi
gris elaborat amb la varietat negre syrah. Un vi elaborat mitjançant
la tècnica de separació de les pells del raïm negre abans de la
fermentació amb l’objectiu de crear un vi únic, fresc i aromàtic i
alhora, untuós i delicat pels paladars més atrevits.
Aquests vins estan elaborats amb raïm provinent de micro-parcel.
les de vinya, de les quals seleccionem només la millor part d’aquest
raïm.
Vins que no us deixaran indiferents i que us portaran enrere en
el temps. Vins amb caràcter i intensitat i a la vegada, moderns i
atrevits.
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Orange Lion
100% Macabeu

Cap de Ruc
Revolution
100% Syrah
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CLOS TEMPUS

Vins de Finca

Clos Tempus
Clos Tempus és sinònim de tranquil·litat, harmonia i recerca de la
perfecció. El temps passa però les dues vinyes antigues que ens donen
aquests dos vins es mantenen, en silenci, al peu del Montsant. Es tracta de
vins singulars, elaborats cada un d’ells amb una única varietat autòctona
d’una única finca i de criances llargues. En definitiva, vins fets amb calma
i amb tot el temps que mereixen.
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Clos Tempus negre
100% Carinyena de
vinyes velles

Clos Tempus blanc
100% Garnatxa
blanca de vinyes
velles
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Les estrelles

Jaume Giral; Vinyes Velles
La comarca del Priorat és terra de vins des del segle XII. El sòl d’aquesta
àrea distintiva gaudeix de les condicions naturals idònies pel cultiu de
la vinya. Ubicats a la part alta de la comarca, la família Giral ens hem
dedicat al cultiu de la vinya durant més de sis generacions. Amb la creació
de la Denominació d’Origen Montsant en Jaume Giral va posar en funcionament
el Celler, el somni de la familia. Els nostres ceps creixen en un terroir
que acull les millors varietats autòctones i gaudeix d’un microclima òptim
per elaborar vins negres de guarda. No en va, el Priorat és reconegut
internacionalment pels seus excel·lents vins, que avui en dia s’exporten a
gran nombre de països i es degusten als restaurants de cuina d’autor de més
renom d’arreu del món.
Al llarg dels anys, la família Giral hem contribuït al desenvolupament de
la tradició vitícola i actualment som capaços de conjugar a la perfecció
el saber de les generacions passades i els mètodes d’última generació. El
nostre objectiu és elaborar vins amb identitat pròpia cercant sempre la
millor qualitat, els nostres vins són fruit d’un treball agrícola basat
en la interpretació de la lluna. Giral és sinònim de vins d’autor. Tots
els vins de la Gamma Giral són vins elaborats artesanalment amb el raïm de
la millor qualitat. Cada edició és única i sorprenent. Jaume Giral és el
primer Gran Reserva de la Denominació d’Origen Montsant, és un vi d’autor
que transmet l’essència, la serenitat i la tradició de la nostra terra.
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Giral Vinyes
Velles Negre
50% Garnatxa
Negra
50% Carinyena de
vinyes velles

Giral Vinyes
Velles Blanc
60% Macabeu de
vinyes velles
40% Garnatxa blanca
de vinyes velles

Giral Vinyes Velles
Blanc de Negres
50% Garnatxa negra
de vinyes velles
50% Garnatxa blanca
de vinyes velles

Jaume Giral Gran
Reserva
50% Garnatxa Negra
de vinyes velles
50% Carinyena de
vinyes velles
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Jaume Giral Vinyes
seleccionades Reserva
50% Garnatxa Negra de
vinyes velles seleccionades
50% Carinyena de vinyes
velles seleccionades

Jaume Giral
Reserva Magnum
50% Garnatxa Negra
de vinyes velles
50% Carinyena de
vinyes velles

Exclusivitats

Som inquiets, curiosos i atrevits!
Ens agrada ser originals i crear productes diferents (aperitius,
dolços, oli...)
Les nostres creacions són petites obres d’art fungibles que amaguen
grans històries. Parlem de productes exclusius i singulars que
elaborem amb molta cura i dedicació, productes que no comercialitzem
al gran consum. Productes que es mantenen certament preservats per
tal que res alteri la seva màgia. Produïts de forma artesanal i molt
limitada pel que fa a les quantitats, som conscients del seu gran
poder de seducció. Aquestes exclusivitats van destinades a satisfer
els paladars més curiosos i alhora exigents i per poder gaudir-los
haureu de venir a visitar-nos.
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Cap de Ruc
Cuveé Premium
50% Garnatxa
negra
50% Carinyena

Cap de Ruc
Aperitiu
Vi de cirera

Cap de Ruc Dolç
100% Garnatxa
roja
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Cap de Ruc Oli
Oli d’Oliva Verge
Extra
100% Arbequina

Exclusivitats

El Raval de Barcelona
Avui, pensem en el Raval com un barri dinàmic caracteritzat per
l’art contemporani, la gastronomia, els bars bohemis i el disseny
avantguardista. Malgrat aquesta reputació mundial, els inicis d’aquest
barri emblemàtic van ser durs; originalment zona de cultius, el Raval
va ser engolit per la indústria tèxtil i durant gairebé un segle
va ser punt de trobada d’aquells que buscaven una vida millor. Va
ser en aquest barri on a principis del segle XX els obrers es van
organitzar per enderrocar muralles i lluitar per condicions de treball
i salubritat més dignes.
Des del Celler Ronadelles hem volgut retre homenatge al Raval de
Barcelona amb caràcter propi aixecat amb l’esforç i la determinació
d’una comunitat de tirar endavant. Des del nostre celler, aixequem les
copes i brindem pels fruits de la feina ben feta, del treball en equip
i de les ganes de viure.
- 65 -

El Raval de
Barcelona negre
Vermut negre

El Raval de
Barcelona blanc
Vermut blanc
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Altitud: 493m
Situació: 31T-0324643-4569829
Finca la Plana, s/n
43360 Cornudella de Montsant
Priorat – Tarragona – Catalunya
Tel. +34 977 821 104
www.ronadelles.com
capderuc@ronadelles.com

