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Alt Penedès

Sant Sadurní

14.960 insercions laborals durant el primer semestre
de 2020 gràcies als Serveis Locals d’Ocupació

Empreses i industrials han de demanar cita prèvia
online per anar a la deixalleria

Els Serveis Locals d’Ocupació,
impulsats per la Diputació
de Barcelona, han facilitat,
durant el primer semestre
d’aquest any, 14.960 insercions laborals, han atès 62.653

Des de la Regidoria de Medi
Ambient i Sostenibilitat es
recorda que totes les persones usuàries que s’adrecin a
la deixalleria ho han de fer
amb guants i mascareta. Així

VINS DEL
PENEDÈS
PREMIATS ALS

demandants d’ocupació i han
gestionat 6.418 ofertes de feina. La taxa d’inserció laboral
se situa així en un 18,3%. Els
serveis s’han multiplicat per
la pandèmia de Covid-19.

mateix, per garantir l’aforament màxim permès, totes
les empreses i industrials que
vulguin fer-ne ús hauran de
sol·licitar cita prèvia a través
del web de l’ajuntament.

ALBET I NOYA

CASTELL D’OR

NOM PRODUCTE: Brut 21 2017
VARIETATS: Parellada i chardonnay
DO: Penedès
PREMIS: Vinari d’Or al Millor Escumós Reserva 2020
NOTA DE TAST: El brut 21 és un escumós especial
que va ser ideat per celebrar el pas al nou mil·lenni,
l’any 1999. La sorprenent proposta, amb un cupatge poc vist fins aleshores, va agradar tant que el
mateix consumidor va demanar que no fos una edició especial sinó que es convertís en una nova línia
d’escumosos d’Albet i Noya. Ben aviat el va seguir
el Brut 21 Barrica, elaborat amb chardonnay i pinot
noir i un lleuger pas per botes de roure francès.

NOM PRODUCTE: Cava Brut Orgànic Castell d’Or
VARIETATS: Xarel·lo, Macabeu, Parellada
DO: Cava PREMIS: Vinari d’Or Escumosos Joves
NOTA DE TAST: Molt expressiu, notes de fruita
madura i cítrics, molt agradables i pròpies de criança
en ampolla. A la boca té intensitat i vivacitat, moderada per un agradable equilibri i elegància. Post gust
afruitat, recordant la poma, la pera i amb alguna
nota de cítrics. La segona fermentació en ampolla,
criança mínima de 14 mesos a les nostres caves. Un
cava deliciós i elegant, perfecte per peixos, mariscos,
carns blanques i vermelles. Ideal per acompanyar
tot un àpat.

VINARI 2020
CASTELL DE PUJADES
NOM PRODUCTE: Aymar Reserva Única 2013
VARIETATS: Xarel·lo de vinya vella
DO: Clàssic Penedès
PREMIS: Gran Vinari d’Or al Millor Escumós 2020,
i Vinari d’Or a l’Escumós d’Antigues Reserves
NOTA DE TAST: Color daurat amb reflexos ambarins. Escuma fina i viva, de petites bombolles amb
bon despreniment, formant una corona abundant
i cremosa. Aromes terciaries provinents de la llarga
criança sobre les seves mares: fruits secs i de fruita
seca com les orellanes. Evolució llarga. Equilibrat,
harmoniós i conjuntat. El final ens deixa un gust
fresc, de cítrics i un lleugeríssim toc amargant que
predisposa al paladar a qualsevol menja.

U MÉS U
NOM PRODUCTE: Anaïs Negre
VARIETATS: Ull de llebre i syrah
DO: Penedès
PREMIS: Vinari de Bronze 2020 / Medalla d’or al 54è
Concurs Tastavins D.O. Penedès: Vins Negres Joves
NOTA DE TAST: Aromes de fruites vermelles
amb records de tòfona i espècies dolces. En boca
és fresc, sedós i estructurat. Ideal per acompañar taula d’embotits, formatges semi curats,
arrossos, bolets i gran varietat de carns, especialmente corder.

31

JAUME GIRÓ I GIRÓ
NOM PRODUCTE: Premium Gran Reserva Brut
Nature 2010
VARIETATS: Xarel.lo (45%), parellada (20%) macabeo (20%), chardonnay (15%)
DO: Cava
PREMIS: Vinari de plata Escumós d’Antigues Reserves
NOTA DE TAST: En nas és floral, amb notes d’espècies i flors de taronjer. En boca és molt sec, amb
gustos de torrats, fruits secs i forn de farina que
es combinen amb els de les fruites madures sense
caure en les compotes ni les panses quedant molt
ben equilibrats. Es molt persistent, i deixa gustos
complexos que es mantenen en el temps.

VALLFORMOSA
NOM PRODUCTE: Masia Freyé
VARIETATS: Syrah i sumoll
DO: Penedès
PREMIS: Vinari d’or 2020 al Millor Rosat; 89 punts a
la Guia Peñín 2021 i 88 punts a la Guia Peñín 2020
NOTA DE TAST: Color vermell maduixa pàl·lid. Net
i brillant. Aromes de fruites d’ós, fruita gebrada i pètals de rosa. La intensitat d’aquests es manté al descobrir notes tropicals com el mango i espècies com
el pebre rosa. En boca, aquest vi és llaminer, carnós
i potent. La maduresa característica d’aquest rosat
prové de les nostres vinyes de Freyé.

SUMARROCA
NOM PRODUCTE: Bòria
VARIETATS: Syrahy
DO: Penedès
PREMIS: Vinari de Bronze Negre de Guarda
NOTA DE TAST: Color de cirera fosc, profund, amb
notes violàcies. Aroma potent, molt elegant, amb
notes balsàmiques, especiades i un concentrat
de fruites negres, prunes i cireres. Notes de roure
molt delicades. En boca, és elegant i carnós, ple
d’expressió afruitada, amb tanins madurs i notes
de torrat en fusta de cedre refrescades per notes
balsàmiques.

VINS EL CEP
NOM PRODUCTE: MIM Natura Pinot Noir Brut
Reserva 2016
VARIETATS: Pinot noir (100%)
DO: Cava
PREMIS: Cinc anys seguits medalla de plata als
premis Vinari. (De 2016 a 2020)
NOTA DE TAST: Un cava de gran personalitat i
intensitat aromàtica, on predominen els aromes
a fruits vermells dolços sobre un fons floral amb
records de violeta. En boca mostra un gran equilibri i densitat. Bombolla ben integrada, un vi de
gran volum, seductor i elegant.

