Vins Singulars de la Mediterrània i l’Atlàntic
DO Montsant - DO Terra Alta - DOQ Priorat - DO Empordà - DO Ribeira Sacra - DOP Siurana

El Celler
Coca i Fitó és un celler innovador, dinàmic i creador de vins
singulars format pels germans Toni i Miquel Coca i Fitó.
En Toni és un reconegut enòleg català amb una llarga
experiència en l’elaboració de vins. Ha dedicat la major part
de la seva vida a la recerca i al coneixement de la viticultura,
a entendre la interacció mineral del sòl i la vinya, així com a
entendre les diferents varietats de raïm i la seva capacitat
d’envelliment i d’interacció entre elles. Per la seva banda,
l’altre germà, en Miquel, amb uns inicis professionals i formatius en gastronomia i turisme fa el salt al món del vi a partir de
l’any 2000 amb la comercialització internacional de vins i
caves.
Aquest projecte va començar el setembre de l’any 2006 quan
els germans Coca i Fitó, que en aquell moment tenien una
petita vinya a la Denominació d’Origen Montsant, decideixen
començar a elaborar el que seria el seu primer vi, el “Coca i
Fitó Negre”.
Des d’aquell llunyà 2006, quan es va posar la primera llavor
d’aquest projecte, se li ha anat donant complexitat. Els
esdeveniments i la il·lusió per compartir noves experiències
ha dut al Celler a elaborar en l’actualitat gran diversitat de vins
i en diferents denominacions d’origen.
El Celler està localitzat a la DO Montsant, al municipi d’El
Masroig on es desenvolupa l’activitat principal i la creació de
la major part dels vins. Una part de la producció dels vins
blancs es realitza amb garnatxes de la DO Terra Alta; aquests
vins s’elaboren al Celler Cooperatiu de Gandesa on en Toni hi
treballa com a director tècnic. En aquestes zones produïm els
vins COCA I FITÓ, JASPI i ALOJA.
En l’actualitat Coca i Fitó comparteix projectes en altres zones
d’elaboració com són el Priorat, l’Empordà i la Ribeira Sacra.
Aquests projectes són la unió de coneixements, il·lusió,
recursos i esforços amb gent noble del territori i amb passió
pel vi.
A la DO Empordà, el 2011 es va crear el TOCAT DE L’ALA, un
celler format per la parella Santi Roig i Mariona Parals més els
germans Coca i Fitó. El celler es situa a Mollet de Peralada, al
celler Roig Parals i aviat al nou celler Tocat de l’Ala en
construcció .
A la DOQ Priorat, el 2013 va començar a caminar el
SAMSARA PRIORAT, projecte format per la família Vives
(Trossos del Priorat i Terra Dominicata), l’enòloga Eva Escudé
i els germans Coca i Fitó. L’elaboració es realitza a Escaladei,
al celler Terra Dominicata.
A la DO Ribeira Sacra, el mateix 2013 es va crear el TOLO DO
XISTO, projecte format per l’enòloga Andrea Obenza i els
germans Coca i Fitó. El celler Tolo do Xisto es situa a Monforte
de Lemos.

Miquel i Toni Coca i Fitó

Per aconseguir la singularitat de cadascun dels vins en les
diferents zones d’elaboració hi intervenen una gran diversitat
de factors: El factor més important, la qualitat del raïm, la
major part provinent de vinyes velles de baixa producció i en
conreu ecològic. Les varietats de raïm autòctones junt amb
les varietats nouvingudes d’altres indrets ben adaptades a
l’entorn. La climatologia de cadascuna de les vinyes. La
tipicitat dels sòls amb una gran diversitat mineral d’argiles,
còdols, calç, pissarres. Les criances del vi en dipòsits i ous
de ciment i amb ous de micro-oxigenació, àmfores, foudres,
bótes de roure. Tota aquesta diversitat per aconseguir
multitud de matisos i sensacions que ens faran viatjar, somiar
i gaudir de l’experiència.
Des del 2016 també s’elabora oli d’oliva verge extra sota la
marca “Coca i Fitó” i amb DOP Siurana. Oli d’olives
arbequines, elaborat amb extracció en fred i de collita pròpia
ecològica.
Les imatges que vesteixen les ampolles dels nostres vins són
obra dels il·lustradors Oriol Malet i Jaume Coca. En cadascun
dels dissenys s’ha buscat transmetre l’essència del vi i descriure les sensacions que aquest aportarà, sigui per la seva
frescor, tipicitat o experiència sensorial.
A través de la passió, el coneixement i l’experiència es busca
poder assolir l’excel·lència en l’elaboració, oferir i compartir
vins que il·lusionin i emocionin. De ben segur que seguirem a
la recerca de noves sensacions.
Desitgem de tot cor que gaudiu del bon vi.
Toni & Miquel Coca i Fitó
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COCA I FITÓ
Vins de Singulars i Vins de Finca 1/2
do Montsant - do Terra Alta
Coca i Fitó és la marca que identifica els vins més singulars del celler. Vins elaborats a la DO Montsant i a la DO Terra Alta. El més important és el
terroir de les finques, que donen com a resultat uns vins amb tarannà propi. Els podem definir com a vins de sensacions i harmonia, vins plens de
matisos i frescor.

Coca i Fitó Negre - Coca i Fitó Rosa - Coca i Fitó Garnatxa - Coca i Fitó Carinyena

coca i fitó negre

coca i fitó rosa

vi negre - Vi de Finca
do Montsant

vi rosat - Vi de Finca
do Montsant

cupatge

50% Sirà (vinyes de 20-30 anys)
30% Garnatxa (vinyes de 60 a 70 anys)
20% Carinyena (vinyes de 60 a 70 anys)

criança

criança

De 12 a 14 mesos en bótes noves de roure
francès (90%) i americà (10%).

14,50%

alcohol
producció

cupatge

100% Sirà
- vinyes de 15 a 30 anys -

6.000 ampolles

És el vi que dóna nom al celler. L'essència
d'una petita finca localitzada al mig de la Vall
de Falset, de sòls calcaris. Un vi que destaca
per la seva elegància, delicadesa i alhora
amb potència i frescor. La gran singularitat
d’aquest vi és la seva evolució en copa, un
recorregut per diferents paisatges que es van
succeint cada pocs minuts a través de noves
sensacions aromàtiques i de paladar. Un vi
per experimentar en dates senyalades i
guardar-ne el record.

Una part del vi envelleix en bótes de roure
francès durant uns 4 mesos.
14,00%

alcohol
producció

3.000 ampolles

Vi rosat amb personalitat de vi negre. És un vi
de finca monovarietal de syrah amb una
petita criança en bóta. El resultat és un vi
fresc i llaminer, amb bona estructura i
complexitat. Un vi rosat amb capacitat
d'envellir mantenint la frescor i el color del
primer dia. Coca i Fitó Rosa és un vi
gastronòmic que pot maridar amb tot tipus
de menjars.

coca i fitó garnatxa

coca i fitó carinyena

vi negre - Vi de Finca
do Montsant

vi negre - Vi de Finca
do Montsant

cupatge

cupatge

100% Carinyena
- vinyes de 60 a 80 anys -

100% Garnatxa
- vinyes de 60 a 80 anys -

criança

criança

12 mesos en bótes
de roure francès.

12 mesos en bótes
de roure francès.

alcohol
producció

14,50%
2.500 ampolles

Essència de Garnatxa. Vi elaborat a partir de
raïm seleccionat de les vinyes més velles.
Producció limitada. La Garnatxa és la varietat
més usada a la zona del Montsant. Amb
aquest
vi
donem
a
conèixer
les
característiques mediterrànies d’aquesta
varietat conreada al sud de la comarca del
Priorat. Una garnatxa plena de fruita, floral y
molt fresca. Un bocí del paisatge del de la
DO Montsant.

alcohol
producció

14,50%
1.900 ampolles

Carinyena de vinyes velles. A partir de la
collita 2012 s’elaboren anualment unes
quantes ampolles amb el millor raïm del
celler. Lo mateix es fa amb garnatxa. Són les
dues varietats més importants de la zona
però gairebé sempre van copejades entre si.
Aquest vi 100% carinyena ens dóna
l’oportunitat de gaudir l’essència d’aquesta
varietat. Tipicitat amb intensitat, potència,
color, fruita i frescor. Sorprèn com de fresca i
llaminera pot arribar a ser aquesta varietat.

www.cocaifito.cat · info@cocaifito.cat · Tel.+34 619 776 948
Avinguda Onze de Setembre s/n · 43736 El Masroig (Tarragona) · Catalunya · Spain

COCA I FITÓ
Vins de Singulars i Vins de Finca
do Montsant - do Terra Alta
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Les varietats de raïm emprades a les dues DO’s són la garnatxa país, peluda, blanca i roja; macabeu, carinyena i en menor quantitat syrah i cabernet
sauvignon. S’elaboren un parell de vins dolços de verema tardana i força singulars, un a cada denominació d’origen.

Coca i Fitó Maragda - Coca i Fitó d’Or - Coca i Fitó Dolç - Coca i Fitó d’Ambre

coca i fitó maragda

coca i fitó d’or

vi negre
do Montsant

vi blanc
do Terra Alta

cupatge
55% Garnatxa - vinyes de 40 a 100 anys 25% Carinyena - vinyes de 40 a 80 anys 20% Sirà - vinyes de 15 a 30 anys (raïms seleccionats de les vinyes més velles)

criança

producció

criança

Una part del vi ha fermentat i envellit en
bótes de roure francès i la resta ha envellit
en ous de ciment durant 6 mesos.

12 mesos en bótes de roure francès,
americà i en àmfora.
14,50%

alcohol

cupatge
80% Garnatxa Blanca
20% Macabeu
- vinyes de 30 a 80 anys -

24.000 ampolles

Vi negre de la DO Montsant elaborat amb
raïms seleccionats de vinyes velles
procedents
principalment
de
sòls
argilo-calcaris. Envellit en bótes de roure i en
àmfores. Com a resultat s’obté un vi
d’identitat marcada, elegant, equilibrat, rodó
i amable. Un vi amb personalitat, ple de
matisos i alhora de gran sotilesa. Frescor,
fruita i potència. Un vi per gaudir.

14,00%

alcohol
producció

5.000 ampolles

Vi blanc amb criança de la DO Terra Alta.
Producció limitada. Elaborat amb raïm de
vinyes velles de garnatxa blanca i macabeu.
El podríem definir com essència de garnatxa
blanca embellida amb macabeu. És un vi
d'evolució, es a dir, que va canviant el seu
aspecte olfactiu i de paladar a mida que
s’oxigena. Ens ofereix flors blanques, fruites
de carn blanca evolucionant cap al préssec,
l’albercoc i el codonyat. Notes cítriques, fresc
i untuós (abans sota el nom de Jaspi d’Or).

coca i fitó dolç

coca i fitó d’ambre

vi dolç - verema tarda
do Montsant

vi dolç - verema tardana
do Terra Alta

cupatge

cupatge

60% Garnatxa
40% Carinyena
- vinyes de 40 a 80 anys -

80% Garnatxa Blanca
20% Garnatxa Roja
- vinyes de 35 a 80 anys -

criança

criança

12 mesos en bótes de roure francès i
cirerer.

alcohol
producció

12 mesos en bótes de 120 litres de
roure francès.
16,50%

900 ampolles

Vi dolç elaborat amb vinyes velles de garnatxa
i carinyena en sòls argilo-calcaria. Vi de
verema tardana envellit en fusta de roure
francès i de cirerer. És un vi amb molta frescor,
net, ple de fruita negra madura, amb forces
notes especiades i matisos d'evolució, gens
embafador. Es podria considerar un vi
d'aperitiu, per prendre sol, o bé per
acompanyar carns, formatges o xocolates. Un
vi seductor per a ocasions especials.

alcohol
producció

16,00%
1.600 ampolles

Vi dolç elaborat amb raïm procedent de
vinyes velles de garnatxa blanca i roja. Vi de
verema tardana envellit en petites bótes de
roure francès. Una finestra amb aire fresc de
tardor, fruites assecades, taronja, mel. Un vi
d’aperitiu per gaudir-lo sol o bé
acompanyant formatges cremosos, carns
amb prunes i orellanes, codonyat, cítrics.
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JASPI
Essència de Terroir
do Montsant - do Terra Alta
La marca Jaspi obre la porta als vins del celler al Montsant i a la Terra Alta. Aquests vins representen l’essència del terroir de cadascuna de
les DOs. Són uns vins dissenyats per a que siguin fàcils de gaudir, tant per la butxaca com pel paladar. Els podem definir com bons vins de
garnatxa, elaborats amb maduracions òptimes per assolir tanins sedosos, bona fruita, frescor i mineralitat.

Jaspi Blanc - Jaspi Negre

jaspi blanc

jaspi negre

vi blanc
do Terra Alta

vi negre
do Montsant

cupatge

cupatge

45% Garnatxa - vinyes de 40 a 90 anys 25% Carinyena - vinyes de 40 a 80 anys 15% Cabernet Sauvignon - vinyes de 15 a 30 anys
15% Syrah - vinyes de 15 a 30 anys -

70% Garnatxa Blanca
30% Macabeu
- vinyes de 30 a 60 anys -

criança

criança

3-4 mesos envellit sobre lies, en tines
d’acer inoxidable.

alcohol
producció

13,50%
25.000 ampolles

Vi blanc jove de la DO Terra Alta, elaborat
amb raïm procedent de vinyes velles. Té un
toc de criança sobre les mares (llevats) que
aporta gust i cremositat. És un vi dissenyat
per a tot tipus de paladars. Aromes de flors
blanques com les del taronger o de l’acàcia.
Gust de fruites de carn blanca com la pera
llimonera y la poma verda, així com tons
cítrics i d'herbes de bosc mediterrani. Un vi
fresc i agradable.

Mitja criança. Envelleix de 3 a 4 mesos
en bótes de roure francès i americà i un any
en dipòsit subterrani de ciment.

alcohol
producció

14,50%
70.000 ampolles

Vi negre de la DO Montsant elaborat amb
raïms procedents de gran diversitat de
finques de diferent composició mineral. Creat
per a satisfer una àmplia varietat de paladars,
amable, amb identitat de l'entorn. Força
sensació de fruita vermella madura,
balsàmics, especiats i amb tanins suaus i
vellutats. Un vi potent, amb bona estructura,
però alhora amable. Un bon representant de
la DO Montsant.
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SAMSARA PRIORAT
Paisatges del Priorat
doq Priorat
Samsara Priorat, un nou Priorat creat entre l’enòloga Eva Escudé, Coca i Fitó i els germans Vives a Terra Dominicata, Escaladei, al cor de la comarca.
Samsara és un vi amable de disseny modern amb la intenció d’apropar el Priorat als paladars d’arreu amb frescor, fruita i mineralitat. Un tros de
paisatge prioratí a través d’un glop de vi.

Samsara Priorat

samsara priorat
vi negre
doq Priorat

cupatge
50% Garnatxa - 35% Carinyena
10% Sirà - 5% Cabernet Sauvignon
- vinyes de 15 a 70 anys terrer de llicorella.

criança

12 mesos en bótes de roure francès i
americà, i en ous de micro-oxigenació.

alcohol
producció

14,50%
24.000 ampolles

Un vi amable de disseny modern amb la
intenció d'apropar el Priorat als paladars
d'arreu. S'ha elaborat amb raïm de vinyes de
la zona de Gratallops i la Vilella Alta. Les
varietats principals són la garnatxa i la
carinyena. Criança de 12 mesos. Un conjunt
d'harmonies minerals amb el nervi de la
llicorella, un viatge cap al món de les
espècies, fruita madura, balsàmics i frescor.

www.samsarapriorat.cat · info@cocaifito.cat · Tel.+34 619 776 948
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TOCAT DE L’ALA
Vins singulars de Tramuntana
do Empordà
Projecte que neix de la unió d’esforços i coneixements entre els cellers Coca i Fitó i Roig Parals per elaborar vins singulars, de qualitat i amb la
voluntat d’expressar l’entorn del territori de la DO Empordà. Garnatxes, carinyenes velles i una mica de syrah són els protagonistes, junt amb sòls
de pedra foguera i pissarres. Vins de conreu integrat i sostenible, on la frescor, la fruita i la mineralitat ens omplen el paladar per a sorprendre’ns.

Tocat de l’Ala Blanc - Tocat de l’Ala - Tocat i Posat

tocat de l’ala blanc

tocat de l’ala

vi blanc
do Empordà

vi negre
do Empordà

cupatge

cupatge

60% Garnatxa blanca
40% Macabeu
- vinyes de 20 a 60 anys -

55% Carinyena - vinyes de 30 a 80 anys 35% Garnatxa - vinyes de 30 a 80 anys 10% Sirà - vinyes de 15 a 30 anys -

criança

criança

3-4 mesos envellit sobre lies, en tines
d’acer inoxidable.

alcohol
producció

4 mesos en fusta de roure francès.
13,50%

12.000 ampolles

Vi blanc jove de la DO Empordà amb un
cupatge de garnatxa blanca i macabeu.
Envellit amb una petita criança sobre mares.
Vi refrescant, agradable i de bon pas per
boca. Notes cítriques, tropicals, fruites
madures blanques i de herbes aromàtiques.
El Tocat de l'Ala Blanc és una bona
representació del vi empordanès que ens
trasllada a les cales de la Costa Brava a
través d'un glop de vi.

alcohol
producció

vi negre
do Empordà

cupatge
50% Garnatxa - vinyes de 60 a 100 anys 50% Carinyena - vinyes de 80 a 100 anys -

criança

de 12 a 13 mesos en bótes
de roure francès.

producció

60.000 ampolles

Vi negre de la DO Empordà elaborat amb
raïm seleccionat de vinyes velles procedents
de diferents municipis de l'Alt Empordà.
Elaboració tradicional amb una petita criança
en roure que ajuda a arrodonir i integrar el
raïm procedent de diferents finques. Verema
del raïm ben madur per aconseguir un
paladar fi, melós i arrodonit. Un vi que
destaca per la seva fruita i frescor. Un vi fàcil
de gaudir.

tocat i posat

alcohol

14,50%

14,50%
2.500 ampolles

Un vi singular de la DO Empordà. Vi de molt
poca producció. Elaborat amb raïm
seleccionat de vinyes centenàries de
garnatxa i carinyena, conreades sobre sòls
de pissarra i de pedra foguera. En aquest vi
hi trobem l'essència de la DO Empordà, la
saviesa de les vinyes velles que transmeten a
través del seu fruit una magnífica explosió de
sensacions i l'expressió de l'entorn. Un vi per
a gaudir.

www.tocatdelala.cat · info@cocaifito.cat · Tel. +34 619 776 948
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TOLO DO XISTO
Gorges del riu Sil
do Ribeira Sacra
Un viatge cap a les terres de l’Atlàntic. Aquest és el projecte amb el qual l’enòloga galega Andrea Obenza i Coca i Fitó, van començar a elaborar vins a
la DO Ribeira Sacra l’any 2013. El nom gallec que se li ha donat al projecte significa “boig per la pissarra”, intentant definir així el gran esforç i l’amor per
la terra necessaris per elaborar vins en aquesta zona, un paisatge espectacular de les gorges del riu Sil on es conreen les vinyes sobre sòls de pissarra.

Tolo do Xisto - TX Os Conventos

tolo do xisto (boig per la pissarra)

tx Os Conventos

vi negre
do Ribeira Sacra

vi negre
do Ribeira Sacra

cupatge

cupatge

100% Mencía
- vinyes de 70 a 85 anys -

100% Mencía
- vinyes de 35 a 85 anys -

criança

criança

12 mesos en roure francès.

4 mesos en roure francès.

alcohol
producció

13,50%
13.000 ampolles

Vi negre de mitja criança elaborat a la DO
Ribeira Sacra amb la varietat de raïm mencia.
En l'elaboració d'aquest vi s'intenta
transmetre l'essència mineral de la zona a
través dels sòls de pissarra de la riba del riu
Sil. S'aconsegueix un vi atlàntic. Mineral, salí,
aromàtic, amb bona acidesa, de glop llarg,
tanins suaus, amb fruites vermelles àcides,
notes balsàmiques i especiat. El resultat és
un vi delicat i de bona persistència final.

alcohol
producció

13,50%
2.000 ampolles

Vi negre de finca amb criança. Essència de
mencia de la Ribeira Sacra. Vi elaborat amb
raïms escollits procedents de vinyes molt
velles de la finca “Os Conventos”. Finca
rocallosa i amb poca matèria orgànica. Vi de
producció limitada i només elaborat quan es
donen les condicions ideals de verema. És un
vi intens i potent, amb molta personalitat i ple
de sensacions. Molta fruita, especiat, mineral,
fresc, salí, de gran persistència. Tanins
madurs. Un vi que deix un bon record.

www.tolodoxisto.com · info@cocaifito.cat · Tel.+34 619 776 948
Adega Tolo do Xisto · Lugar Rubín, Rozabales, 1 · 27413 Monforte de Lemos · Lugo · Galicia · Spain

OLI D’OLIVA VERGE EXTRA
Oliveres del Priorat
dop Siurana
Oli d’oliva extra verge d’olives arbequines amb DOP Siurana. Oli obtingut només mitjançant procediments mecànics. Les olives utilitzades per aquesta
elaboració pertanyen a les oliveres que delimiten les diferents terrasses entre les finques de vinya de les zones de El Masroig i Marçà. Són arbres amb solera i
de baixa producció. L’Oli obtingut és delicat, amb baixa acidesa, d’aromes suaus i gust harmoniós.

Oli d’Oliva Verge Extra Coca i Fitó

oli d’oliva coca i fitó
oli d’oliva verge extra
dop Siurana

varietats
100% olives arbequines
- arbres de 30 a 100 anys -

elaboració

Oli obtingut només mitjançant procediments
mecànics.

acidesa
producció

0,15%
600 ampolles - 0,5L

Tast

Nas: Olor suau i delicat. Notes de poma,
menta, gespa tallada, tomàquet verd, fonoll,
plàtan madur, ametlles.
Boca: Lleuger, harmoniós i fresc. Notes de
poma, pèsol, nous tendres, mongeta tendre,
pinyó, ametlla. Un equilibri interessant entre
acidesa, dolçor i amargor el fan suau, untuós
sense ser massa gras. Llarg i amb un final a
llorer.
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