




Treballem les nostres terres ininterrompudament 
des de mitjans del s. XIX. Som la 5ª i 6ª generació 
d’una família de tradició vitivinícola i creiem que el 
nostre valor més preuat és l’experiència i la humilitat 
que aquesta ens proporciona. Fidels a una filosofia 
sostenible per al nostre entorn, recorrem a l’agricultura 
biodinàmica per al cultiu de les nostres vinyes i per a 
l’elaboració dels nostres vins. 







Basada en la minuciosa observació i tractament dels factors que in-
flueixen en la nostra terra i en el seu hàbitat. No apliquem herbicides ni 
pesticides químics, sinó que emprem recursos naturals amb el principal 
objectiu de preservar l’equilibri de l’entorn.
A través de la biodinàmica, un pas més enllà de l’ecologia, vivifiquem 
les nostres vinyes i busquem elevar els nivells de biodiversitat: apliquem 
infusions i decoccions de plantes per evitar plagues, elaborem els nostres 
propis preparats i el nostre compost animal i vegetal a partir del nos-
tre hort de plantes medicinals i de la nostra granja de vaques, ovelles i 
cavalls. 

LA TERRA, 
el nostre valor més preuat

Agricultura biodinàmica: observació i aprenentatge 
CERTIFICAT 
BIODYVIN I DEMETER 

Gramona va ser el primer celler 
d’Espanya en obtenir el certificat 
Biodyvin, específic per al sector del vi 
a nivell mundial. És compatible amb el 
segell Demeter per a tot tipus de cultius, 
i afecta tant a la viticultura com a la 
vinificació dels nostres vins. 



- TRACCIÓ ANIMAL -  
TREBALLEM 22,5 HECTÀREES DE VINYA AMB CAVALLS 



- PREPARATS BIODINÀMICS -  
AMB L’OBJECTIU DE PRESERVAR L’EQUILIBRI DE L’ENTORN





A l’agricultura biodinàmica es busca l’autosuficiència, pel que el paper d’una 
granja és fonamental per elaborar-hi tots els elements precisos, com els adobs 
naturals, el compost, els preparats biodinàmics i les herbes medicinals.
Enmig de les nostres vinyes, la granja, un dels nostres tresors més preuats, és 
la llar de gallines, oques, ases, ovelles, cavalls i vaques. Tots ells ens ajuden a 
millorar l’ecosistema que ens rodeja contribuint a activar la vida microbiana 
de la vinya. 

Un gran tresor natural

LA NOSTRA GRANJA





Climatologia

Gramona està ubicada a la regió de l’Alt 
Penedès, a 30km al sud de Barcelona. El clima 
és típicament mediterrani, d’estius calorosos 
i secs i d’hiverns moderats. Escortades al 
nord per la majestuosa muntanya rocosa 
de Montserrat, les nostres vinyes es troben 
protegides durant els hiverns més durs.

Tipologia del sòl 

Els nostres sòls són fonamentalment franco-
argilosos i calcaris, puntualment d’al·luvió al 
costat del riu Anoia i pissarrosos a mida que 
ens acostem a Montserrat. Es caracteritzen, a 
més a més, per la presència de têtes de poupées, 
aglomeracions calcàries d’origen bacterià que 
mineralitzen, refresquen i enriqueixen el subsòl i, 
per tant, la planta.





- ALIANCES PER LA TERRA -  
UN TREBALL COL·LECTIU BASAT EN LA FILOSOFIA BIODINÀMICA 



Agrupació de viticultors fundada per Gramona l’any 
2015 que segueix una filosofia de treball respectuosa 
amb l’entorn. Tots ells conformen una de les exten-
sions de vinya biodinàmica més àmplia del Penedès, 
amb 303 hectàrees i unes 50 en conversió. Gramona 
els facilita els mitjans necessaris, la formació i l’accés a 
consultors amb àmplia experiència a la vinya de ma-
nera constant i continuada per a què puguin posar en 
pràctica l’agricultura biodinàmica de manera conjunta 
i col·laborativa. 

Fundada per Gramona l’any 2015

ALIANCES PER LA TERRA

Contractes de Vida de Vinya

Així mateix, Gramona ha establert 
una relació a llarg termini amb tots 
ells, mitjançant Contractes de Vida de 
Vinya- un paradigma únic avui en dia 
en contractes de terres-, que pretén 
establir una relació al menys tan llarga 
com ho és la vida de la vinya.



El Celler Batlle, construido en 2001, es la apuesta de la familia por el 
respeto al paisaje y el uso de energías renovables. Se encuentra en medio 
de los viñedos de Gramona, y todo lo que sobresale de este edificio 
es un tercio del total. El resto está bajo tierra, a unos ocho metros 
de profundidad. Gracias a esta arquitectura bioclimática, Gramona 
disminuye los impactos medioambientales, y, además, contribuye a 
reducir los consumos de energía. De este modo, la bodega siempre cuenta

ENERGÍAS RENOVABLES

Respetuosas con el medio ambiente



El Celler Batlle és l’aposta pel respecte al paisatge i l’ús d’energies renovables. Es 
troba al bell mig de les vinyes familiars i tot el que sobresurt d’aquest edifici és un 
terç del total. La resta està sota terra, a uns vuit metres de profunditat. Gràcies a 
aquesta arquitectura bioclimàtica, disminuïm els impactes mediambientals, i a 
més, contribuïm a reduir els consums d’energia. D’aquesta manera, el celler sem-
pre compta amb una temperatura natural baixa i constant, condició idònia per a 
l’elaboració del vi. Aquest esforç es veu avalat per la renovació anual de la norma 
ISO 14001 i 9001 pel respecte pel medi ambient, que va arribar per primer cop 
l’any 2011 i es manté gràcies al treball incansable de la família.

L’aposta per la sostenibilitat

CELLER BATLLE



ENERGIES RENOVABLES 

Respectuoses amb el medi ambient
Des d’aleshores, el projecte ha continuat amb la instauració d’energies renovables 
com la geotèrmia i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Celler Batlle 
i a la Cava Històrica, entre d’altres, amb el que hem aconseguit reduir fins al 65% 
de consum anual en energia elèctrica.
Tanmateix hem minimitzat el pes de les ampolles (de 990gr a 835gr). Per altra 
banda, hem incorporat l’ús de vehicles elèctrics per recórrer les nostres vinyes, 
la qual cosa repara l’impacte mediambiental i redueix la petjada de carboni a la 
terra. 



CELLER BATLLE

¾ parts del Celler estan enterrades per 
reduir l’impacte paisatgístic i per estal-
viar consum d’energia
Llums LED a tota la instal·lació elèctrica
Taula de selecció + premsa de plat 
inclinat
Plaques fotovoltaiques 
Carregador de vehicles elèctrics
Zona de separació de residus
Depuradora
Pous de geotèrmia
Bassa: aigua de pluja per poder fer els 
nostres preparats biodinàmics
Granja: cavalls de tir per treballar les 
nostres terres, ovelles per netejar les 
cobertes vegetals, gallines, oques, ases i 
vaques de l’Albera per netejar els boscos. 
Amb el seu compost elaborem els nos-
tres preparats biodinàmics.
Llar biodinàmica 
Compost
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Des de principis del s.XX, Gramona es distingeix per elaborar alguns dels vins 
escumosos amb més llarga criança del mercat, des dels 30 mesos del seu escumós 
més jove, fins a l’Enoteca d’entre 15 i 20 anys . 
Al llarg de la història de la família, hem après que el temps és l’únic factor comú 
de les icones del món del vi escumós. Doncs el temps és precisament el que 
aconsegueix que el vi assoleixi nivells de complexitat, equilibri, elegància i finor 
inassolibles d’altra manera, sempre i quan se sàpiga conservar el vi viu i fresc 
amb els anys.

Processos artesanals:  
rima, remogut, pupitre, degollat  i etiquetat.

ELABOREM VINS ESCUMOSOS  
DE LLARGA CRIANÇA

Utilitzem tap de suro durant 
tota la criança per a tots els 
nostres vins escumosos de 
més de 5 anys i també per a la 
gamma d’Argents.

Cel·lofana elaborada pel 
sistema artesanal de principis 
del s.XX. 
Compostable i d’origen vegetal 
avalat per l’Agència Catalana 
de Residus.





Més enllà dels nostres vins escumosos, i gràcies a l’ardu seguiment i observa-
cions al terrer, al rigor en la vinificació i a l’experiència d’un equip d’enòlegs i 
viticultors amb en Jaume Gramona al capdavant, s’ha concebut exitosament 
una col·lecció de vins tranquils, la majoria de produccions molt limitades.

Amb personalitat

VINS TRANQUILS I DOLÇOS 



LA COL·LECCIÓ 
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ENOTECA  
Brut

ENOTECA  
Brut Nature

CELLER BATLLE
Brut

III LUSTROS
Brut Nature
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 IMPERIAL
Brut · Ecològic

GROWN IN A HISTORIC BARCELONA WINE VALLEY
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ARGENT
Brut · Ecològic

ARGENT ROSÉ
Brut Nature · Ecològic

ROSÉ
Brut · Demeter

LA CUVEE
Brut · Ecològic

GRAN CUVEE
de Postre

GROWN IN A HISTORIC BARCELONA WINE VALLEY



Vins elaborats per la nostra família 
després d’anys d’històries viscudes 

en relació a cada vi, a cada varietat. 
Vins que normalment es creen tot i les 

tendències, a contracorrent. 

- VINS DE LA FAMILIA -

LA MACA
Macabeu 

· Demeter ·

FONT JUI 
Xarel·lo

· Demeter ·

MART
Xarel·lo vermell

· Ecològic ·



- VINS DE LA FAMILIA -  
VINS TRANQUILS

PINOTEAMO
Pinots

· Ecològic ·

INCORDIO
Incrocio Manzoni

· Ecològic ·

BRU
Pinot Noir
· Demeter ·

SAVINAT
Sauvignon blanc

· Demeter ·

MAS ESCORPI
Chardonnay
· Demeter ·
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VI DE GLASS
Xarel·lo

VI DE GLASS
Gewürztraminer

VI DE GLASS
Criança

FRISANT DE GELVI DE GLASS
Riesling

- VINS DE LA FAMILIA -  
DOLÇOS I DESTIL·LATS



GRA A GRA
Pinot Noir

LICOR MARC
de Gramona

GRA A GRA
Blanc

MARC
de Gramona

Destil·lat 
de les “mares” 

procedents 
dels nostres 
escumosos

- VINS DE LA FAMILIA -  
DOLÇOS I DESTIL·LATS



Un vi de 
records i d’alegries. 

Un vi per 
estimar el vi

Vins 
mediterranis i 

refrescants

MUSTILLANT 
Rosat

· Ecològic ·

MUSTILLANT 
Blanc

· Ecològic ·

GESSAMÍ
· Ecològic ·



Aquest catàleg està imprès amb paper 100% reciclat 
procedent de fusta de boscos certificats. Aquests 
boscos garanteixen la sostenibilitat del medi ambient 
i contribueixen a mantenir la biodiversitat i els 
processos ecològics. 



C/ Indústria, 36 · 08770 · Sant Sadurní d’Anoia · Barcelona
T +34 93 891 01 13 · www.gramona.com · info@gramona.com


