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CLIMATOLOGIA Mes d’octubre molt càlid, més del que és habitual, amb temperatures força 
elevades, que es perllonguen mig mes. 15 de novembre refresc general que el 16 es confirma amb 
una nevada seguida d’una bona llevantada. Es parla de 140 litres caiguts en dos dies de forma 
continuada. A partir de llavors, fred intens i molts dies amb vent. Primavera humida i estiu fresc. 
Brota la vinya entre el 14 i el 21 de març, floreix entre el 19 i el 31 de maig i cap el 5 d’agost el 
verolat ja domina els raïms. La pluja caiguda durant el cicle vegetatiu de la vinya ascendeix a 
553,50 litres . Comencem la verema el 3 de setembre i en el seu decurs les vàrem veure de tots els 
colors. Calor, pluges, humitats i complicacions diverses. La verema més complicada dels darrers 
anys. Ni els més vells s’enrecordaven d’una igual.  De tota manera, amb paciència, coneixement i 
criteri li donem el tomb. 

LA FINCA: ELS GINEBRALS Es tracta d’una petita parcel.la situada al terme municipal de 
Bot, a la partida dels Ginebrals, que mira les Agulles i el Port d’Orta. Pura terra panal. La 
extensió de la parcel.la és de 0’3 hectàrea, envoltada d’ametllers i oliveres. 

VARIETAT  Garnatxa peluda, plantada durant les década dels 30.

DATA DE LA VEREMA 7 d’octubre de 2014.

ELABORACIÓ Recuperem una manera de vinificació antiga: la fermentació del raïm amb un 
50% de rapa. Fermenta en una bóta de roure oberta i criança de nou mesos en una barrica usada 
de 250 litres. 

EMBOTELLAT  finals de juny de 2015.

PRODUCCIÓ 252 ampolles.

DADES ANALÍTIQUES
Graduació alcohòlica  15’5º PH 3’29 
ATT 5’1 gr/l Acidesa volàtil 0’73 gr/l
SO2 lliure 5 mg/l SO2 total 13 mg/l  

Gandesa, 29 d’abril de 2019


