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             Mas Vilella Blanc 2019 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Jané, autòcton del Vendrell, és un 

jove viticultor que ve de família del món del 

vi des de 1914 i que va marxar de la seva 

terra, el Baix Penedès, cap a la DO 

Montsant i després també a la DOQ Priorat 

i que ara torna a casa a començar el seu 

projecte més vital i personal a MAS 

VILELLA. 

  

Projecte en una masia del segle XVI, Mas 

Vilella, a La Bisbal del Penedès. Masia 

vella meravellosa amb un celler vell molt 

bonic. 

 

És un projecte vital per recuperar i 

dignificar les varietats autòctones de la zona 

propera d’on és autòcton l’Albert i on viu a 

la Masia amb la seva família … varietats 

com la Malvasia de Sitges, el Xarel·lo, el 

Sumoll tenen un protagonisme especial. 
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MAS VILELLA blanc 2019 és un vi 

elaborat d’una única vinya de la finca Mas 

Vilella al costat mateix de la masia a 250 

metres d’altitud i 15 km de distància del 

Mar Mediterrani. És un terreny argilós 

calcari ben pobre.  

Elaborat 100% amb Malvasia de Sitges. 

 

Elaborat, fermentat i criat durant 10 mesos 

en bótes grans de 300 i 400 litres de roure 

francès i en àmfores de fang en les seves 

pròpies mares fent batonage cada setmana. 

 

Embotellat a l’Agost 2020 

 

 

Ecològic. 

 

 

PREMIS 

 

Mas Vilella Blanc 2019 - Ecològic: 

92/100 punts Guía Peñín 2022 

91/100 punts Gilbert & Gaillard 2021 

 

Mas Vilella Blanc 2018 - Ecològic: 

97/100 punts Guía de Vinos y Aceites 2020 

93/100 punts Guía de Vinos ABC 2021 –

Juan Fernández-Cuesta 

93/100 punts Guía Peñín 2020 

92/100 punts Guía Peñín 2021 

92/100 punts Dencanter Wine Awards 2021 

9,28/10 punts La Guia de Vins de Catalunya 

2021 

 

 

 


