
 

                                        12 MESOS, 12 SELECCIONS BY CHRISTOPHER CANNAN – Agost 2018 

 

 

 

Secrets de Mar  

Garnatxa i Macabeu 

 DO Terra Alta 

 

 

Secrets de mar és el nou projecte del celler Clos Galena a la tarragonina 
denominació d´origen Terra Alta.  

El celler Clos Galena, al igual que Clos Figueras,  elabora vins ecològics 
DOQ Priorat certificats pel Consell Català de Producció agrària Ecològica 
(CCPAE) des de 2002. Els vins també han obtingut nombrosos premis i 
reconeixements tant a nivell internacional com nacional per part dels 
principals prescriptors més importants del món del vi.  

I, ara, han volgut apostar per elaborar un vi blanc i un vi negre a la regió 
veïna. Denominació que acaba d’acollir el concurs internacional de 
Grenaches du monde.   

El concepte de Secrets de Mar neix a partir de sensacions compartides, 
d’intimitat i de mar. Un vi que distingeix amb un estil fresc i mediterrani les 
varietats autòctones. 

Pel mes d´agost hem escollit la versió blanca. 70% Garnatxa, 30% 
Macabeu de vinyes velles Fermentat en tines d'acer inoxidable durant uns 
20 dies a 16ºC i una criança sobre lies durant aproximadament 1-2 mesos.  

De color groc palla, net i brillant. Aromes a fruita blanca, notes florals i de 
cítrics. En boca és un vi elegant, suau i amb volum, molt llaminer i fresc. 
Per acompañar,… ideal per una nit d´estiu amb unes tapes a la fresca i 
jazz en directe! ;)  

Més info: www.closfigueras.com / 977 262 373 – info@closfigueras.com 

Preu PVP: 12,00€ - Preu Soci: 11,40€ 
 

Christopher Cannan 

atresora una rica i ferma 

experiència en vins 

d'arreu del món. Amb 39 

anys va fundar 

Europvin, empresa 

dedicada a l'exportació 

de vins i des de l'any 

1984 està lligat al 

Priorat, on uns anys 

més tard va crear Clos 

Figueras, celler 

elaborador de vins de 

gran qualitat DOQ 

Priorat. Així doncs, 

coneixedor de vins 

exclusius, vol donar a 

conèixer les seves 

referències més 

particulars durant l'any 

2018, disponibles totes 

elles a la botiga del seu 

celler/restaurant de 

Gratallops. 

 

http://www.closfigueras.com/


 

  
  

 

 

 


