
Una paraula que parla 
de Ia terra i significa: 
“maduresa, perfecció, 
grau d’humitat òptim”.

Elaborem el nostre vi de raïm 
procedent de les nostres 
pròpies finques ecològiques, 
totalment veremat a mà 
en seu punt òptim de maduració. 
Així ho hem fet des del primer 
dia, per convicció i perquè 
no trobem el sentit en fer-ho 
d’una altra manera.
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La terra, l’origen de tot.  
L’essència. Una terra de pedra 
seca i pobra en matèria 
orgànica amb una producció 
mitja d’uns 3500 Kg/Ha.

El celler, energia +99% solar.   
Totalment integrat, es fon 
amb el paisatge. Tenim un parc 
fotovoltaic amb 110 plaques 
solars i 48 bateries de 2500 Ah 
que ens permet ser autososte-
nibles energèticament.

Vinyes de muntanya. 
Totes les vinyes són ecològiques 
i estan situades a dins del 
municipi de La Pobla de 
Cérvoles. Un indret alt, 
amb influències del mediterrani 
i limítrof amb la comarca del 
Priorat, a més de 700 metres 
per sobre del nivell del mar, 
amb baixa pluviometria, gran 
variació tèrmica entre el dia 
i la nit i alta insolació.



La Vinya dels Artistes.  
Una iniciativa única i pionera 
que integra plenament el vi 
en l’univers artístic: una sala 
d’exposicions a l’aire lliure, 
enmig de les vinyes, on 
escultures magistrals són 
testimoni del creixement 
dels ceps.

ART I VI.   
En Guinovart, pintor català 
de reconeixement internacio-
nal, va ser un amant de l’art 
i del vi. Vam tenir l’honor 
de comptar amb la seva 
ajuda pel disseny del celler, 
va crear un impressionant 
mural de 10,5m. homenatge 
al món del vi que presideix 
la nostra sala de tasts i va 
ser l’ideòleg de La Vinya 
dels Artistes. 
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1. JOSEP GUINOVART

Porta al camp
2. Celler Mas Blanch i Jové

3. JOSEP GUINOVART

L’Orgue de Camp
4. EVRU

Dongda, La Gran 
Campana
5. GREGORIO IGLESIAS

La finestra 
de Papillon
6. ESTEVE CASANOVES

La llum planant 
damunt la terra

7. CARLES SANTOS

La Sargantaneta
8. ASSUMPCIÓ MATEU

Emmarcant el 
Somni: Diàleg
9. SUSANA SOLANO

Signatures Nº1
10. FREDERIC AMAT

Esclat
11. JOAN BROSSA

Cap de Bou
12. JOAN BROSSA

El no-res de tot
         Parc infantil

Descarrega aquí la nostra aplicació



Els nostres productes
Ens esforcem al màxim 
per crear un producte 
d’alta qualitat, amb 
un disseny original, 
elegant i que transmeti 
aquest amor que sentim 
per la terra i pel treball 
constant i acurat.

Vins ecològics 
i amb personalitat.
Per a nosaltres cada 
ampolla és una petita 
mostra d’art i tots els 
nostres vins disposen 
de la certificació 
ecològica des del 2015

Els Olis
Oli d’oliva verge extra 
ecològic, elaborat 
de la primera premsada 
en fred i sense filtrar. 
+info sobre els nostres 
olis a: 
www.molidelset.com

ASSUMPCIÓ MATEU

Emmarcant el Somni: 
Diàleg
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SAÓ ABRIVAT
40% Ull de Llebre, 35% Garnatxa, 
25% Cabernet Sauvignon

Criat 12 mesos en bótes 
de roure francès i americà
Ampolla 0.75 L i 1.5 L

És un vi rodó, amb una entrada 
en boca molt amable. 

Molt llaminer i seductor

SAÓ BLANC
80% Macabeu, 
20% Garnatxa blanca

Fermentat i criat 6 mesos 
en bótes de roure francès

Vi atípic, sorprenent i femení, 
una increïble combinació 
entre delicadesa i potència

SAÓ ROSAT 
60% Garnatxa, 40% Sirà

És un vi molt sexi, afruitat 
i divertit
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SAÓ EXPRESSIU
70% Garnatxa negra, 
20% Cabernet Sauvignon, 
10% Sirà

Criat 14 mesos en bótes 
principalment noves de roure 
francès (85%) i americà (15%)

Ampolla 0.75 L i 1.5 L 

És un vi intens, complex, 
amb molta personalitat. 
És pura elegància



pe
ti

t 
sa

ó 

PETIT SAÓ
50% Ull de Llebre, 30% Garnatxa, 
20% Cabernet Sauvignon

Criat 8 mesos en bótes 
de roure francès i americà

És un vi equilibrat, contemporani, 
agradable i molt fàcil de beure
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PETIT BLANC SAÓ
45% Macabeu
10% Garnatxa blanca, 
10% Viognier, 5% Riesling

Maceració de 4 hores, 
desfangat estàtic i fermenta-
ció en dipòsit d’acer inoxidable 
a una temperatura controlada 
de 17º C.

És el nostre vi més tropical 
i fresc.
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TROBALLA
100% Garnatxa 

Vinya Mas Blanch a 800 m. 
d’altura

Fermentació  espontània, 
sense llevats afegits. 

Criança 6 mesos en bótes, 
àmfora i dipòsit
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TROBALLA BLANCA
100% Garnatxa  blanca

Vinya dels Artistes a 700 m. 
d’altura

Fermentació  espontània, 
sense llevats afegits. 

Criança 6 mesos en ous 
de ciment i dipòsits.



VOLEU VISITAR-NOS?
Estem oberts tots els dissabtes 
i diumenges 11am a 2pm. 
També organitzem visites per 
grups en altres horaris o dies. 
Contacteu-nos per reservar 
dia i hora!

Estem situats al costat d’un 
poble pintoresc, enmig del silenci, 
rodejats de boscos i ceps. Una 
maravella que ens encantaria 
compartir amb tots vosaltres 
tot assaborint uns vins que 
inspiren. Pura vida.

Polígon 9 Parcel·la 129 Paratge Llinar 25471 La Pobla de Cérvoles (Lleida)
T +34 973 050018 M. 627 559830 / 627 559832
info@masblanchijove.com www.masblanchijove.com


