
Biblioteques amb D.O.
Biblioteca Josep Roig i Raventós de Sitges

Important:

Totes les activitats són amb inscripció prèvia. Així mateix
informar que totes es realitzaran al Centre Interpretació

Malvasia de Sitges. L’aforament és limitat.

Informació  repecte a la Covid-19:

Es mantindrà, i s’assegurarà des de l’organització, la distància de 
seguretat entre tots els assistents.

Tots els assistents hauran de dur la mascareta en tot moment.
En el moments de les degustacions, caldrà seguir les indicacions 

dels organitzadors.

Biblioteca Josep Roig i Raventós

Plaça Catalunya, nº1
Inscripcions:
Tel: 938948486
Mail: b.sitges.jrr@diba.cat
https://bibliotecajoseproigiraventos.wordpress.com

Centre Interpretació Malvasia de Sitges

Pl. Joan Duran i Ferret, s/n
Tel: 933797213
Mail: cim@malvasiadesitges.cat

Varietat
Malvasia de Sitges 100%

Origen
Vinyes de l’Hospital de Sitges i d’Aiguadolç, llegat 
històric del 1935.

Elaboració
Collita manual, raïm derrapat i maceració pel·licular 
amb fred de quatre hores dins de la premsa, premsat 
fins a obtenir el 60% de rendiment, desfangat a 9 
graus durant 24 hores en dipòsit isotèrmic, tràfec per 
començar la fermentació a 12 graus i un cop acabada 
la criança sobre lies durant tres mesos. Estabilització 
tartàrica i filtració.

Característiques analítiques
Sucres residuals: 3g/l
Grau alcohòlic: 13,5%
Acidesa total: 7,3

Nota de tast
Vista: Blanc de Malvasia de Sitges de color groc palla 
amb matisos verdosos, net i brillant d’aspecte.
Olfacte: Al nas es presenta varietal i intens, on primer 
apareixen els aromes de fruita d’os carnosa com el 
préssec, notes més tropicals com la pinya o el litxi i 
tocs cítrics de llima o taronja donant pas a un rerefons 
que recorda al territori com les herbes aromàtiques de 
muntanya o la pedra calcària.
Gust: Fresc i viu a la boca, amb notes de fruita cítrica 
i tropical presents i un bon equilibri entre alcohol i 
l’acidesa varietal, donant pas a un final sec i lleugerament 
salí que recorda a la pell de cítrics, fa salivar i convida 
a beure i menjar. Un post gust llarg.

Maridatge
És un vi molt versàtil, per la seva fresca acidesa pot aguantar 
bé un parell d’anys a l’ampolla i ser l’acompanyament 
ideal de plats de peix mariners, arrossos i fideus de costa.

Nota de tast
Blanc Subur 2019



Varietat
Malvasia de Sitges 100%

Origen
Vinyes de l’Hospital de Sitges i d’Aiguadolç, llegat 
històric del 1935.

Elaboració
Vi de licor. Dolç de llarg envelliment. 
Criança oxidativa en bota de castanyer durant un 
període d’entre 5 i 6 anys

Característiques analítiques
Sucres: 250g/l
Grau alcohòlic: 15%
Acidesa total: 6

Nota de tast
Vista: Malvasia dolça de color ocre amb matisos ambarí 
a la copa.
Olfacte: Nas dolcenc i penetrant. Amb notes d’orellanes, 
mel, prunes, i els clàssics records de la llarga criança 
en fustes velles de castanyer.
Gust: Molt viu a la boca, aquí és on demostra la seva 
raça. Apareix la fresca acidesa varietal de most, els 
records de raïm, el volum alcohòlic i la llarga criança en 
equilibri. Amb un final poc embafador, amb equilibri 
entre acidesa, dolçor i criança, donant pas a un post 
gust molt llarg, que convida a beure.

Maridatge
Ideal tant amb postres tradicionals com amb formatges 
blaus, fruits secs o postres amb mel.

Nota de tast
Malvasia de Sitges dolça 2010

“Del Cau Ferrat a la malvasia” amb Carles Roig, 
Graduat en Història de l’Art i Guia de Turisme 
habilitat per la Generalitat de Catalunya.
Dissabte 6 de novembre 2021 – 19.00h 
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges

Els carrers de Sitges feien olor de Malvasia quan Santiago 
Rusiñol construïa un Cau per alimentar l’esperit dels 
amants de l’art. Canelobres de ferro forjat, dibuixos del 
seu estimat amic Ramon Casas o un parell de Grecos 
entrant en processó pels carrers mariners de la vil·la. 
Aquesta és la història d’un racó de la calma, d’una petita 
catedral wagneriana que ens inunda els ulls i l’ànima 
amb una catifa de records. Fem un Tastet d’Art sobre 
Rusiñol i el seu Cau Ferrat, acompanyant-lo d’una 
experiència al “Corral”, on el Centre d’Interpretació 
de la Malvasia de Sitges ens submergeix a la dolçor i 
perfum de la seva històrica varietat de raïm.

Públic destinatari: Joves i adults. 

Hora del conte: “Contes de la vinya i el vi” d’H6 Clown
Divendres 12 de novembre 2021 – 17.30h  
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges

Escoltarem contes que ens ensenyen com s’elabora el 
vi, llegendes sobre la vinya, històries entre ceps, l’ofici 
del vinicultor, jocs de paraules, refranys, dites populars 
i alguna endevinalla sobre la tradició del vi. Tot això, 
acompanyat d’àlbums il·lustrats. 

Públic destinataris: Infantil i familiar

“Dionís nu” amb de Pep Muñoz, actor
Divendres 19 de novembre 2021 – 19.00h 
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges

El déu Dionís ens rep i ens relata la seva vida: la infantesa 
en la natura on va començar a conrear la vinya, les seves 
aventures i conquestes per terres exòtiques, i el seu gran 

amor, Ariadna. Peces artístiques il·lustraran la narració 
i ens endinsaran en la suggerent temàtica mitològica 
de la història de l’art.  

Públic destinatari: Joves i adults. 

“Un món de llengües, un món de malvasies” amb 
Jessica Neuquelman  i David Vila, els Llenguaferits.
Dissabte 20 de novembre 2021 – 19.00h 
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges

Jessica Neuquelman i David Vila ens presenten Un 
món de malvasies, una conferència, a dues veus, on ens 
explicaran de manera amena i entretinguda curiositats del 
català i d’altres llengües d’arreu del món amb l’objectiu 
de despertar la sensibilitat lingüística i, així, fomentar 
el respecte per totes les llengües i, en particular, pel 
català. Tot maridat amb un tast de diferents malvasies.  

Públic destinatari: Joves i adults. 

Club de lectura “Racó de la Calma” moderat per 
Elena Cejas
Dimecres 24 de novembre 2021 – 18.30h 
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges

“In vino veritas” de Virginia Gasull
Lectura prèvia i tertúlia al voltant d’aquesta obra.

Públic destinatari: Adults. 

Hora del conte:  “La llegenda de la Malvasia”, amb  
Montse Panero
Divendres 26 de novembre 2021 – 17.30h
Al Centre Interpretació Malvasia de Sitges

Adaptació del conte de Roland Sierra i Farreras i 
Francesc Rovira

Públic destinataris: Infantil i familiar


