Fotografia: cedida pel Consell Comarcal de Terra Alta
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Terra Alta
La Terra Alta, situada al nord de les Terres de l’Ebre, ha estat des
de sempre una comarca eminentment agrària que destaca per la
seva varietat de productes agroalimentaris de qualitat amb dues
denominacions d’origen, el vi i l’oli.
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Fruites Martinetes

Xavier Galcerà
Magda Bosquet
C/Travessera Caserna, 13
43786 Batea

Tel. 977 430 216
Mob. 657 656 927
Terra Alta
Batea

Explotació
Tenim una explotació familiar on tot el producte que produïm procedeix de les
nostres terres. Cultivem de forma totalment respectuosa amb el medi ambient: tan
és així, que fa 15 anys que produïm en cultiu ecològic. Les nostres fruites estan molt
ben adaptats al sòl i al clima de la zona on estan ubicats i per això podem produir
un producte singular i de molta qualitat. Formem part de la cooperativa Covilalba.

Productes
Raïm de taula, cireres i préssecs amb certificació ecològica.

Horaris
Mesos de venda: Maig, juny, juliol, setembre i octubre.
Horaris: Demaneu cita prèviament.
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Vins Algars

Terra Alta
Batea

Fernando Tarragó Maijó
Esteve Arrufí Peris
C/Algars, 70
43786 Batea

Tel. 977 431 084
Mob. 617 478 153

Explotació
Tenim un petit celler familiar ubicat dins de la població de Batea. El producte que
elaborem procedeix de la nostra explotació de vinya. A Vins Algars hem elaborat
un projecte de respecte del medi ambient, per això hem decidit reconvertirnos a cultiu ecològic. Treballem amb varietats molt ben adaptades als terreres
de la Terra Alta, com són la garnatxa blanca i la negra, i també amb varietats
complementàries com són el cabernet sauvignon, el syrah i el merlot.

Productes
Vi blanc i vi negre jove.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Demaneu cita prèviament.
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Vins la Botera

Miquel Àngel Villaroya
Patricia Hernandez
C/ Sant Roc, 26
43786 Batea

Tel. 977 430 009
Mob. 676 534 609
Fax 977 430 801
labotera@labotera.com
www.labotera.com

Terra Alta
Batea

Explotació
SAT La Botera va ser creada l’any 1986 per un grup de pagesos dedicats a la
producció de raïm, amb la inquietud de transformar el seu fruit per després
comercialitzar-lo, mitjançant la creació d’una empresa d’economia social
d’esperit cooperativista. Actualment, som nou socis i produïm aproximadament
600.000 litres de vi anuals procedents íntegrament de la collita pròpia. El vi
blanc s’elabora amb fermentació controlada per aprofitar tots els aromes i sabors
típics que caracteritzen el vi de la nostra comarca. Els vins negres i rosats són
elaborats amb el sistema tradicional i aconseguim així els vins de tota la vida.

Productes
Vi blanc, vi negre i vi dolç.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Tots els dies, de 10.00 h a 16.30 h.
Fires / Mercats: Fira de Móra la Nova, Fira del Vi de Gandesa i Fira del Vi de Batea.
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Vins Maijó

Ramona Messeguer
Av. Joan Carles I, 5
43786 Batea
Terra Alta
Batea

Tel. 977 430 007
Mob. 618 304 486
info@cellermaijo.com
www.cellermaijo.com

Explotació
El nostre és un celler familiar fundat l’any 1906. Remarquem que tota la collita
procedeix de l’explotació vitícola de la família i tot el vi que produïm està emparat
dins de la Denominació d’Origen Terra Alta. Cal dir també que a l’empresa Vins Maijó
hem decidit dur a terme un projecte per treballar amb varietats autòctones, ben
adaptades al sòl i al clima de la zona, com la garnatxa o la carinyena, entre altres,
i a més, complementar-les amb varietats importades d’altres regions del món.

Productes
Vi blanc, vi negre i vinagre de vi.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Demaneu cita prèviament.
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Celler Cal Menescal

Mercè Llovet
C/ Joan Amades, 2
43785 Bot

Tel. 977 428 095
Mob. 678 649 865
Fax 977 428 261
info@cellermenescal.com
www.cellermenescal.com

Terra Alta
Bot

Explotació
La nostra finca, propietat de la familia Bosch-Llovet, està ubicada a la localitat de
Bot i és coneix com Cal Menescal. Actualment, seguim amb la tradició vitivinícola
heretada des de 1860, i elaborem productes de qualitat, sense perdre la tradició.
A la mateixa finca, hem creat un museu rural de la vida a pagès, on els visitants
poden descobrir molts dels objectes quotidians que s’utilitzaven diàriament.

Productes
Vi blanc, vi negre, mistela, vi dolç natural, vi ranci i vinagre.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Tots els dies, de 9.30 h a 14.00 h i de 16.00 h a 19.00h.
560

Celler Frisach

Terra Alta
Corbera d’Ebre

Francesc Ferrer
Joan Ferrer
Antònia Llop
Av. Catalunya, 26
43784 Corbera d’Ebre

Tel. 977 431 215
Mob. 696 023 617
celler-frisach@celler-frisach.com
www.celler-frisach.com

Explotació
Celler Frisach sorgeix després d’una llarga tradició vitivinícola de la família. Disposem
de 40 hectàrees de vinya de garnatxa, varietat autòctona de la comarca, completada
amb altres varietats foranes com: merlot, syrah, ull de llebre i carinyena. Amb el nostre
esforç, hem anat adquirint experiència en les vinyes i, en l’actualitat, juntament amb els
coneixements més avançats d’enologia, podem presentar els nostres vins. Aquests es
caracteritzen pel terreny i per una singularitat adquirida a través dels temps i de la forma
de vida. La nostra fita és l’elaboració de vins de qualitat utilitzant productes naturals i
respectuosos amb el medi ambient.

Productes
Vi blanc, vi negre i oli.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Durant el cap de setmana (consulteu prèviament)
Fires / Mercats: Fira del Vi de Gandesa.
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Agrícola Fuster

Josep Fuster Amades
Finca de les Comes
d’en Bonet
43780 Gandesa

Tel. 977 232 671
Mob. 678 036 487
Fax 977 234 665
dardell@dardell.es
www.dardell.es

Explotació
Celler Agrícola Fuster som una empresa vitivinícola que va ser fundada l’any
1976, fruit de la tradició de la família Fuster Amades, que durant generacions
s’ha dedicat al cultiu de la vinya i a l’elaboració de vins a Gandesa. A finals
dels anys vuitanta vam emprendre la reconversió de les nostres vinyes
amb la finalitat de disposar d’una matèria primera de gran qualitat. L’any
1996 vam començar una nova etapa que va consistir en transformar el
vell celler familiar donant-li els equipaments tecnològics adients.

Productes
Vi blanc i vi negre.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Tots els dies, de 8.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.
Fires / Mercats: Fira del Vi de Batea i Fira Alimentària de Barcelona.
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Terra Alta
Gandesa

Celler Bàrbara Forés

M. Carmen Ferrer Escoda
C/ Santa Anna, 28
43780 Gandesa
Terra Alta
Gandesa

Tel. 977 420 160
Mob. 620 130 814
Fax 977 421 390
info@cellerbarbarafores.com
www.cellerbarbarafores.com

Explotació
Després de la reforma del celler de 1994, amb l’adquisició de maquinària
nova i l’adaptació de l’edifici a les exigències actuals, s’ha seguit la filosofia
del respecte per la tradició i de la incorporació de nova tecnologia. Les
petites dimensions de les tines permeten tractar separadament els varietals
en funció de la vinya d’origen. A la sala d’envelliment hi ha, en bótes de
roure d’Allier, els vins que seran consumits. Als antics trulls del celler, s’ha
condicionat la cava per acollir bótes de roure. Finalment, en l’antiguitat i la
sobrietat de la pedra, hem habilitat una sala de tast i d’atenció al públic.

Productes
Vi blanc, vi negre, vi rosat, mistela i vi dolç natural.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Tots els dies, de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.
Fires / Mercats: Fira Alimentària de Barcelona.
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Celler Josep Vicens

Josep Vicens
M. Teresa Pellisa
C/ Aragó, 20
43780 Gandesa

Tel. 977 421 080
Mob. 686 135 921
Fax 977 421 080
josepvicensv@wanadoo.es
www.vinsjosepvicens.com

Terra Alta
Gandesa

Explotació
La nostra és una empresa familiar que ha passat de generació en generació. Som la
cinquena generació que es dedica a l’elaboració dels nostres propis vins. L’any 2001
vam fer l’aposta d’embotellar el nostre vi de varietat syrah. A partir d’aquest moment,
embotellem unes 5.000 ampolles cada any de les varietats garnatxa blanca, macabeu,
moscatell, merlot, carinyena, garnatxa negra, syrah, cabernet sauvignon i marselan.
La superfície de les nostres vinyes és de 12 hectàrees i collim el raïm a mà, vigilant
acuradament la seva qualitat i maduresa. Obtenim així un producte de qualitat.

Productes
Vi blanc i vi negre.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Durant tot el dia.
Fires / Mercats: Fira de Móra la Nova, Fira del Vi de Gandesa, Fira del Vi de Batea i
Fira Alimentària de Barcelona
564

Edetària

Joan Àngel Lleberia
Finca El Mas. Ctra. de
Gandesa a Vilalba, km. 2
43780 Gandesa
Terra Alta
Gandesa

Tel. 977 421 534
Mob. 600 500 662
Fax 977 421 534
celler@edetaria.com
www.edetaria.com

Explotació
El nostre és un celler familiar, tota la producció del qual procedeix de les nostre vinyes.
A Edetària hem fet un estudi molt acurat sobre les aportacions del sòl de cada terreny
a cada varietat de raïm. Intentem mostrar així la màxima autenticitat dels terrers
a cada producte. Treballen amb varietats autòctones, com la garnatxa blanca i la
garnatxa negra.

Productes
Vi blanc, vi negre i vi dolç.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: De dilluns a divendres, de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.
Dissabtes, d’11.00 h a 13.30 h. Demaneu cita prèviament.
Fires / Mercats: Fira del Vi de Gandesa i Fira Reus Viu el Vi.
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La Creveta

Jordi Gironès
Enric Vilanova
Miquel Àngel Villaroya
C/ Misericòrdia, 44
43781 La Fatarella

Tel. 977 430 273
Mob. 647 622 792
info.creveta@gmail.com
www.creveta-wines.com

Explotació
Creveta és un vi diferent. El vi Creveta neix al camp per a quedar-se al camp
i el nostre propòsit és fer-lo arribar a casa teva directament del nostre celler,
així de natural i així de senzill. Creveta reuneix el millor d’un gran celler com
La Botera, amb una reconeguda tradició en l’elaboració de vins de la Terra
Alta. Només fem servir raïm conreat a les nostres pròpies finques, ideals
per a les varietats de garnatxa blanca i negra, syrah, samsó i carinyena.

Productes
Vi blanc i vi negre.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Demaneu cita prèviament.
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Terra Alta
La Fatarella

Ecovitres, vins ecològics

Terra Alta
Vilalba dels Arcs

Salvador Esteruelas
Peig, Jessica Esteruelas
Peig, Sílvia Esteruelas
Peig i Teresa Peig
Curulla
C/ Verge, 6
43782 Vilalba dels Arcs

Tel. 977 438 196
Mob. 608 595 594
ecovitres69@yahoo.com
www.ecovitres.com

Explotació
Es tracta d’un celler d’elaboració petit que està ubicat al centre de la petita població
de Vilalba dels Arcs, amb molta tradició vitivinícola tal com ho demostra la història
des dels seus antics pobladors fins als d’ara. A les nostres vinyes, hi predominen
varietats autòctones, molt ben adaptades a l’altitud i a un clima molt característic.
Tenim la inquietud d’elaborar un producte totalment natural i sense riscos per a
la salut, alhora que col·laborem amb el respecte i la conservació del nostre medi
natural. Per tant, podem dir que és un celler on es combina tradició i modernitat.

Productes
Vi blanc i vi negre.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Tots els dies, de 12.00 h a 13.30 h.
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Vallespí Vidal

Pere Vallespí
C/ Eres, 40
43782 Vilalba dels Arcs

Tel. 977 438 050
Mob. 636 234 140
Fax 977 438 346
vallespividal@gmail.com
www.olivallespividal.com

Terra Alta
Vilalba dels Arcs

Explotació
Elaborem el nostre oli de forma artesanal i tradicional. L’oli és un aliment sa i equilibrat
i tot el nostre treball es basa en aconseguir un aliment saludable. Extraiem l’oli de les
varietats d’olives empeltre i arbequina, sota un estricte control de qualitat, en el seu
estat vegetatiu i de maduració, per aconseguir una extracció en fred d’olis verges extra
d’alta qualitat.

Productes
Olivada, olives de taula i oli.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: Durant el cap de setmana (consulteu prèviament).
Fires / Mercats: Fira Alimentària de Barcelona.
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