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VEREMA I  CLIMA
 

CALOR I LLARGS CICLES VEGETATIUS

Les nostres vinyes han sobreviscut sorprenentment indemnes a l'estrès de la calor
i la sequera d'aquest any. Francament, és sorprenent el vigor amb què s'ha
mantingut la vinya fins ben entrat l'octubre. Gràcies a tres febles pluges
perfectament sincronitzades, de 30 litres cadascuna al juny, juliol i setembre, ha
estat possible resistir en bones condicions. No només compta la quantitat e
precipitació, sinó com i quan cau la pluja.

El nivell sanitari ha estat molt alt, sense afectacions ni plagues de cap tipus, i la
quantitat del raïm resultant ha estat molt alta. Només hem notat un rendiment de
la collita lleugerament menor, degut a la petita mida dels grans de raïm. 

Per norma general, raïm sa indica processos de fermentació ràpids. I de moment
tot va sobre rodes, ni un sol dipòsit no s'ha encallat en el procés de fermentació.
Una gran notícia!
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VINIF ICACIÓ
 

TENDÈNCIES EN VINIFICACIÓ

La tendència a Capçanes va cap a l'ús delicat de la rapa durant la maceració,
en forma de fermentació de raïms sencers o tornant a afegint petits continguts
de rapa seleccionada després del desrapat i durant la maceració. També
maceracions més curtes.

D'aquesta manera, la rapa millora el flux de most i, per tant, el contingut en
polifenols i la profunditat de l'extracte. La rapa madura i llenyosa amplia el perfil
tànnic. La rapa més verdosa i sucosa complementa el joc fresc amb notes
herbàcies i un punt de nervi. 

Seguirem fidels al nostre estil d´ús mínim de bóta en favor de la criança en
dipòsits d'acer inoxidable. Menys bóta i més foudres (de gran capacitat)  amb
fusta lleugerament torrada, també ús de bótes utilitzades, de 1-2 any. 
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TALENT
Anna Rovira, 

Millor enòloga de l'any 2022 en vins negres

per Selection.de

ANNA ROVIRA SEGUEIX IMPARABLE

Un agraïment especial a Anna Rovira, la nostra Enòloga i Directora tècnica, que
ha fet un seguiment exhaustiu dels nostres viticultors, per la seva atenció al
detall, la cooperació i els seus esforços de selecció de raïm.

Els vins joves del 2022 aviat estaran disponibles (febrer 2023) i, en aquest
moment de l'any, ja es veuen inusualment clars, definits i purs. El color és
profund. Els tanins dels vins negres són ferms i de gra fi.

Els vins resultaran molt equilibrats en relació sucre-àcids, contingut àcid
màlic/tartàric, profunditat de color, valors d'extracte, maduresa de tanins,
gràcies a una salut del raïm excepcional.

Selection-online.de 
selecciona a Anna Rovira com a "Millor Enòloga de l'any 2022, en vins

negres"
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https://www.cellercapcanes.com/es/2023/01/16/enologa-del-ano-2022-en-vinos-tintos/
https://www.cellercapcanes.com/es/2023/01/16/enologa-del-ano-2022-en-vinos-tintos/
https://www.cellercapcanes.com/2023/01/16/15864/


GRAN VINARI  
AL MILLOR VI  DE CATALUÑA 2022

ANNA ROVIRA,  
MILLOR ENÒLOGA DEL 2022

MILLOR VI  JOVE DE CATALUNYA
2022

Per "Cabrida 2020"

Per la revista Selection.de

Por " La Nit de les Garnatxes Llicorella" (slate soils)

PREMIS I RECONEIXEMENTS
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https://www.cellercapcanes.com/es/2022/10/11/mejores-vinos-de-cataluna/
https://www.cellercapcanes.com/2022/10/11/millors-vins-de-catalunya/
https://www.cellercapcanes.com/2022/10/11/millors-vins-de-catalunya/
https://www.cellercapcanes.com/2022/06/22/medalla-gran-or-per-la-nit-de-les-garnatxes-llicorella/


NOVETATS
Nova col·lecció "Cap Sentit" de Capçanes

CAP SENTIT. UNA NOVA PERSPECTIVA

Cap Sentit Pinot Noir

Varietats com el Pinot Noir (sí, plantat en un clima càlid!) aporten lleugeresa i
frescor i ens regalen un extra d'elegància. Amb un contingut en alcohol
notablement menor a la mitja, aquest vi aconsegueix enamorar-nos amb el
perfum fresc, delicat i gràcil.

Cap Sentit Orange

Per als més curiosos, Capçanes elabora un vi blanc Garnatxa blanca 100%
"brisat" és a dir, amb una llarga maceració amb pells i rapa. El resultat és un vi
blanc diferent amb un preciós color daurat/ambar, amb cos generós i molt
llaminer. Pels que busquen experimentar i introduir-se en el fantàstic món dels
brisats.
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https://www.cellercapcanes.com/vins/#wine-section-family-33
https://www.cellercapcanes.com/wine/cap-sentit-pinot-noir/
https://www.cellercapcanes.com/wine/cap-sentit-orange-2/


CERTIFICATS

VEGÀ: Des del 2022, som 100% Vegans. 
Tots els nostres vins porten el certificat i segell V-LABEL.

ECOLÒGIC: A més, 30ha de vinya ja han obtingut el segell de producció 100%
ecològica de la Unió Europea i del CCPAE.

CERTIF ICATS
Mas Picosa

col·lecció 100% ecològica CAPÇANES |  INFORME 2022
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DESCOBREIX-HO TOT A:
@CELLERCAPCANES 

@CAPCANESONTHEROAD 
WWW.CELLERCAPCANES.COM
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