
 
 

NORMATIVA DE SEGURETAT APLICADA AL COVID-19 

 

La nostra prioritat és la salut dels nostres clients i treballadors, pel que prendrem totes les 

mesures de seguretat necessàries i adaptades a la normativa pel Covid-19. 

 

Disminució de riscos: 

- Realitzarem les visites privades per parelles, famílies o grups d’amics tancats 

- Grups privats amb un màxim de 10 persones 

- Per activitats enoturístiques a l’aire lliure com les Tardes de Vins i Música a la fresca amb 

música en directe, es col·locaran les taules a la distància de seguretat de 2 metres entre 

elles  

- Totes les visites i activitats s’hauran de reservar amb antelació  

- Els treballadors que realitzin les visites aniran amb pantalla de seguretat, a 2 metres de 

distància del grup 

- Abans i després de cada visita es desinfectaran tots els espais (sala de tast, lavabos, 

botiga, entrada de recepció...) així com taulells i portes que s’hagi pogut tenir contacte 

i es ventilaran els espais 

- Als lavabos s’utilitzarà paper per secar les mans en comptes de tovallola 

- A la part final de la visita, quan es realitza el tast, cada persona tindrà una escopidora 

individual  

 

Recursos materials: 

- Trobarem dispensadors de gel hidroalcohòlic per higiene de les mans, en els punts més 

importants de la visita: recepció/botiga, serveis i sala de tast 

- Tots els visitants estaran obligats a  desinfectar-se les mans a l’arribada al celler abans 

de l’inici de l’activitat i podran torna-ho a fer en els moments que creguin  en els 

corresponents punts on hi ha els dispensadors 

- Els visitants hauran de portar la seva pròpia mascareta (sense ser imposat) i en cas que 

se l’hagin oblidada i vulguin portar-ne, el celler els cedirà una mascareta de seguretat 

- El guia portarà una pantalla protectora durant tota la visita 

- Escopidores individuals pel tast de la visita 

- Protecció del datàfon amb un funda que es podrà desinfectar després de cada ús. 

 

 



 
 

Recorregut Visita i Tasta: 

 

 

 

 

 

 

 

La recepció abans d’iniciar la visita es farà a l’exterior del celler, sempre prioritzarem els espais 

oberts a l’aire lliure a ser possible. 

Començarem la visita amb un passeig per la vinya, on us explicarem quin tipus de viticultura fem 

i com treballem tot fent una caminada. 

Seguidament tornarem cap al celler, on abans de començar el recorregut per l’interior tots ens 

haurem de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic. Visitarem la sala de dipòsits continuant 

a la planta subterrània on hi tenim la sala d’àmfores i la sala de botes. Espais grans on amb grups 

petits podem mantenir distàncies de seguretat sense problema entre guia i visitants.  

I finalment, pujarem a la sala de tast on hi tastarem 5 vins del celler. Una sala gran amb moltes 

vidrieres i un aparell d’aire amb refredament i circulació d’aire preparada per l’adaptació de 

condicions. Al ser grups de màxim 10 persones i sempre tancats, mai ajuntant persones que no 

es coneguin entre elles. Ens ubicarem a la taula central prenent mesures de seguretat com tenint 

escopidores individuals i cadascú un platet amb bastonets per picar per evitar al màxim 

compartir coses, i mantenint una distància amb el guia de mínim 2,5 metres per les explicacions. 

Prèviament i posteriorment a la visita, es desinfectaran tots els espais, incloses les copes de tast 

a més de 80ºC per garantir que no hi ha contagi a les nostres instal·lacions. 

 

Recorregut Vermut Gastronòmic: 

El recorregut, parts de la visita i les condicions de seguretat seran les mateixes que en el cas de 

l’anterior visita, Visita i Tasta. Només tenim una petita diferència en que a l’hora del tast de vins, 

es faria un maridatge de 5 productes km0 i proximitat d’alta qualitat, amb cadascun dels vins. 

En aquest cas en comptes de posar la organització de productes per tipus al mig de la taula per 

agafar, es posaran els tastets de manera individual en un plat per persona i el guia indicarà en 

quin ordre s’han de tastar per realitzar el maridatge. 
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Activitat Tardes de Vins i Música a la fresca: 

Aquesta activitat és farà durant 4 dissabtes consecutius de finals de Juny a Juliol.  

Només arribar tothom s’haurà de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic i començarem 

una visita curta guiada per les instal·lacions del celler (aproximadament 30 minuts). Com en 

totes les altres visites, el guia anirà protegit amb una pantalla protectora i mantenint la distància 

de seguretat. 

Tot seguit a la nostra terrassa a l’aire lliure entre vinyes però amb vistes a l’interior del celler, i 

prenent les mesures de seguretat de 2,5m de distància entre taules, organitzats per parelles, 

famílies o grups petits, gaudirem de música en directe a la fresca tot gaudint d’unes copes de vi 

i unes cosetes per picar que se serviran envasades sense manipulació. 

Per més seguretat i evitar aglomeracions o sobre numeració de gent inesperada, es cobrarà un 

preu simbòlic per la reserva de la taula a la terrassa i organització de les visites en grups reduïts. 


