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VINS DEL MASSÍS DEL GARRAF

CAN RàFOLS DELS CAUS, 
genuïnitats del massís del Garraf 

carlos Esteva és un dels prestigitadors 
enològics més acreditats. Amb el seu 
mestratge s’ha projectat una marca 
indiscutible entre els estendards de la 
DO Penedès. Des de 1979, ja són més 
de quaranta anys al capdavant d’un 
projecte que arrelava a la finca dels seus 
avis, a Can Ràfols dels Caus.

un ventall varietal excepcional 
L’àlbum vitícola és molt ric i excepcio-
nalment divers, fins a 28 varietats: les 

autòctones, com el xarel·lo, el macabeu 
i el sumoll; altres més esteses, com ara 
el cabernet blanc, el merlot, el cabernet 
sauvignon, el pinot noir, el syrah, el 
petit verdot, el chardonnay o el sauvig-
non blanc, i altres menys usuals a casa 
nostra, com el chenin blanc i l’incrocio 
manzoni. 

Tot són vinyes pròpies, amb 85 ha al vol-
tant de la masia i el celler, a Avinyonet 
del Penedès, i una petita finca familiar 

de 5 ha, aquesta al municipi d’Olivella. 
Aquestes són les primigènies d’una 
gamma de productes que s’accentuen
com a vins ecològics i d’una petita 
producció d’escumosos elaborats amb 
el mètode tradicional, aquests últims 
sense identificació de DO.

Les divises més reconegudes
Marques com Gran Caus, Petit Caus, 
Terraprima, La Calma, El Rocallís, Xarel-
lo Pairal, Sumoll, Caus Lubis, Ad Fines, 

A LA subzONA DEL mAssís DEL GARRAf Hi tRObEm 
vins que exceL·Leixen peR La seva sinGuLaRitat 
i  ELEGàNciA. EL cELLER DE cAN RàfOLs té uN DELs 
cAtàLEGs més GENuïNs D’AquEstA zONA DE cARAc -
tERístiquEs iNcONfusibLEs.
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Pedradura i Climax són les insígnies 
d’aquest petit celler que s’ha fet un lloc 
entre els grans, tot i el seu tiratge anual 
discret, de 290.000 ampolles. Ara, sota 
la direcció de Rosa Aguado, s’exporta 
fins al 20% del total, principalment a 
Estats Units, Canadà, el sud-est asiàtic i 
l’Europa occidental. 

Els seus productes estrella són la 
gamma de Gran Caus (blanc, rosat i 
negre) i els més singulars; amb molta 
personalitat i amb una tipicitat molt 
clara de vins calcaris que expressen la 
salinitat i les plantes aromàtiques del 
Massís del Garraf. Són vins únics, com 
La Calma, El Rocallís o el Caus Lubis, que 
no s’assemblen a cap altre al nostre país 
i que els trobem a les cartes dels millors 
restaurants, considerats com a refer-
ents de vins elegants i frescos, amb una 
gran capacitat per envellir. Vins nobles 
que emocionen.

La verema dels guardons
I no podia ser d’una altra manera. 
La feina perseverant i el savoir faire 
obtenen un seguit de reconeixements. 
Les principals guies de vins atorguen les 
màximes puntuacions; sempre figuren 
entre els vins del Penedès més ben 
puntuats i els blancs, com La Calma, 

El Rocallís, Xarel·lo Pairal i Gran Caus, 
es troben entre els millors vins blancs 
d’Espanya. 

Els crítics internacionals, com Robert 
Parker o James Suckling, també els 
valoren entre els millors i atorguen 
puntuacions de 93 a 95 punts. A més, 
Can Ràfols dels Caus han merescut 
diversos premis: millor vi blanc de la 
Guia Gourmets al Xarel·lo Pairal, millor 
vi rosat al Gran Caus Rosat als 11 Mag-
nífics i diversos premis Vinari. També 
Carlos Esteva ha estat reconegut per la 
seva trajectòria per la Guia de Vins de 
Catalunya.

i si parlem d’enoturisme, incontourn-
able
carlota Esteva és la responsable de 
l’activitat enoturística. La visita al celler 
és molt recomanable i resulta sorpre-
nent. Poden ser visites concertades, 
de dilluns a diumenge, al matí (a l’estiu 
també en horari de tarda). 

A banda de la botiga, del tot irrenuncia-
ble, les instal·lacions ofereixen diferents 
espais per a reunions d’empresa, cele-
bracions i multitud d’activitats. Podeu 
demanar més informació a 
enoturismo@causgrup.com

can Ràfols del caus
Finca Can Ràfols dels Caus, s/n
08793 Avinyonet del Penedès
info@causgrup.com
www.canrafolsdelscaus.com
@rafolsdelcaus
Tel. 938 970 013


