
                                                                                                          

 
 
 

 

 
Palma de Mallorca, 12 de maig de 2022 

 
 
 

EXCURSIÓ I TAST AL CELLER VINYES MORTITX   

 

 

De tornada a la normalitat tan anhelada, la Comissió d'Esdeveniments recupera el seu 
esperit d'activitats recreatives i divertides. 
 
Juntament amb els Cellers MORTITX (ESCORCA), han organitzat una excursió el 
proper DISSABTE 4 DE JUNY amb visita a les vinyes, explicació dels cultius de les 
diferents varietats raïm pels enòlegs del celler i per Antoni Carbonell -Graduat Social i 
accionista del celler-, passarem a una visita guiada als cellers i tast dels vins; constant 
de dos blancs, un rosat, tres negres i un vi dolç. Per finalitzar amb un esmorzar-
maridatge dels vins del tast, consistent en una taula d'aperitius i formatges amb les 
típiques coques variades, fideuà o paella, per finalitzar amb unes postres de gelat amb 
ensaïmades, i els conseqüents cafès. 
 
El preu és de 60 euros per persona, que inclou; visita guiada i explicativa a les vinyes, 
tast al celler, el dinar-maridatge i el transport des de Pollença al Celler (anada i 
tornada). El punt de trobada serà a la Rotonda de Can Berenguer, on deixarem els 
cotxes i ens arreplegarà l'autocar. Sient l'hora de trobada les 10.30. 
 
Mortitx és una possessió del terme de Pollença, situada entre Lluc i el poble de 
Pollença. Dóna nom als cellers i vinyes i s'hi cultiven 11 hectàrees i mitja amb uns 40 mil 
ceps, repartits entre les varietats Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Monastrell per 



als brous negres. La Malvasia per als vins blancs. Varietats que adquireixen uns tanins 
més elegants i estan a 400 metres sobre el nivell del mar i disposar d'un microclima 
propi, envoltat de muntanyes, fent el gust especial i textura particular de cada vi. 
 
Les places són limitades per l'aforament del recinte on dinarem. El nombre mínim per 
fer l'excursió-visita serà de 10 PLACES. L'esdeveniment dirigit a Col·legiats, 

empleats i acompanyants. 

 
Com a deferència dels Cellers MORTITX, ha ofert un descompte del 7% sobre les 
compres de vins (que serà en caixes de 6 ampolles) i que seran dipositades a la seu del 
Col·legi, per ser recollides pels col·legiats. 
 
La data límit d’inscripció és el dimecres 1 de juny. 
 
Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès. 
 
LA COMISSIÓ D'ACTES SOCIALS I ESDEVENIMENTS. 
 

 


