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PRESENTACIO`
La Companyia Cervesera del Montseny
neix amb la voluntat d’oferir una cervesa
artesana de la màxima qualitat: les
nostres cerveses són ARTESANES, INTEGRALS i NATURALS.
Som una microcerveseria amb una
cada elaboració. Mitjançant el sistema
d’elaboració tradicional anglès (amb
maceració pel mètode d’infusió simple),
nual, amb les mecanitzacions bàsiques
imprescindibles. Degut a aquestes sinprodueixen CERVESES ARTESANES.
Les nostres cerveses contenen els ingredients contemplats a la Llei alemanya
de la puresa (Reinheitsgebot) de 1516:
aigua (del Montseny), malta (d’ordi i de
blat), llúpol i llevat. Per tant elaborem
CERVESES INTEGRALS degut als seus
ingredients.
A la Cervesa del Montseny envasem CERVESES NATURALS, sense pasteuritzar. El
gas carbònic el genera de forma natural
Podem dir que són cerveses vives, que
evolucionen amb el temps. La fermentació alcohòlica és una manera tradicional de transformació dels aliments
per allargar-ne la conservació que ens
permet no addicionar cap conservant

La nostra microcerveseria està especialitzada en cerveses de la família de les
ALES o d’alta fermentació, a diferència de
la majoria de les produccions nacionals,
que són de la família de les LAGER o de
baixa fermentació. Es recomana beure
les nostres cerveses, si bé fresques,
menys fredes que les LAGER.
Et convidem a tastar les nostres cerveses
Lupulus, Ecolupulus, Malta, Hivernale,
Negra, Blat, Malta Cuveé, Aniversari i
Castanya, així com les diferents especialitats que desitgem anar-te oferint al llarg
dels anys.

COMPANYIA CERVESERA DEL
MONTSENY S.L.L.
Email: comercial@ccm.cat
Polígon Industrial L’Avellanet
C. del Feu, 15
Barcelona
www.cervesamontseny.cat
Facebook/cervesamontseny
instagram/cervesamontseny
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EPISODIS DE VIDA
2007

-

Montseny

Companyia Cervesera del

-

-

Wolf Brewery
-

Wolf Brewery
Ale és el nom que es refereix a
totes les cerveses de fermentació
alta, el que les diferencia de les Lager que són de fermentació baixa

-

-

2008

Cervesera del Montseny

-

-

Malta Cuvée
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Hivern Ale: Cervesa pensada per
l’hivern, especiada i torrada (Brown).
s’hi combinen les amargors de les maltes
torrades amb notes dolces d’anís estrellat.

varietat de cervesa “Negra” aconsegueix
el premi de “Millor cervesa de l’any” a la

2009

La Cervesa del Montseny comença a
nent americà. Ho fa de la mà de Shelton
Brothers
cerveses dels Estats Units, i es converteix
en la primera cervesa artesana de l’estat

La Cervesera del Montseny també adapun mercat molt més avançat de manera

La Companyia Cervesera del Montseny
és guardonada per la Cambra de Comerç
com a empresa emprenedora. Se’n
destaca la seva capacitat d’aportar coneixement en un mercat com és el de la
cervesa i d’introduir-hi cerveses catalanes, artesanes i de qualitat en un temps
rècord.

2010

Fruit de la innovació i la voluntat
d’apropar la cervesa als públics més
ecològics, la Cervesera del Montseny
treu al mercat una cervesa de producció
agrària ecològica, anomenada ECOLupulus. Se situa doncs com la primera cerveció ecològica que garanteix la naturalitat

Tot i la crisi econòmica que envolta el
país, la Cervesera del Montseny inverteix 130.000€ en una nova màquina
envasadora i dos dipòsits pressuritzats
per tal d’afrontar l’augment de producció. Les noves adquisicions són màquimajoria de microcerveseries d’Europa.
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s’envia als Estats Units per a presentar-se

dels Estats Units.

-

-

2011

-

S’experimenten canvis importants:
Canvi en l’accionariat: dels socis fundaVijande, i s’hi incorpora un nou soci.
Nou mestre cerveser: les noves invera l’Alex Schmid, un mestre cerveser
qualitat.
Jordi Llebaria

cervesa artesana demana del “savoir
faire” del professional que suma expeconverteix en el nou mestre cerveser de
la companyia.
Cal dir que Jordi Llebaria Mateu és
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cervesa de manera casolana.
elabora a la Cervesera del Montseny, on
disponible.
La companyia
és amb tres idiomes) i una aposta ferma

2012

El 14 de juliol de 2012, la Companyia
Cervesera del Montseny celebra el seu
5è aniversari amb una jornada de portes
obertes a la seva seu a Sant Miquel de
Balenyà. La celebració es completa amb
Strombers o Malakaton.
A més, la Cervesera del Montseny

ha recolzat des dels seus inicis.

créixer i evolucionar.
pulars i actes on destaquin els productes
artesanals.
Al 2012 Cervesa del Montseny també inicervesera danesa Evil Twin Brewing. Evil

EEUU.
El seu mestre cerveser es trasllada
durants uns dies a les instal·lacions de la
companyia per elaborar la seva pròpia
varietat de cervesa artesana.
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Al 2012, Cervesa del Montseny és també

2013
-

-

-

2014
-
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mitjanes empreses i els autònoms de
Catalunya des de l’any 1997.
dent que està present en tots els fòrums
de consulta i debat de l’Administració
catalana.

2015

El mestre cerveser Jordi Llebaria elabora
a principis de 2015 una nova recepta: la
Montseny Mala Vida.
Es tracta d’una cervesa que sorprèn per
la seva contundència en sabor com és
plexitat en les maltes.

-

d’alcohol i està pensada per a paladars
que busquen sensacions extremes.

original es creen 3 especialitats més: una
envellida en bóta de brandi i una de molt

l’exportació que també es podran trobar
país.

que conté tota la intensitat dels llúpols

el catàleg de Cervesa del Montseny ja
suma 14 varietats.
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`
` DE L'EXIT
EL PER QUE
Les cerveses de la Companyia Cervesera
del Montseny són artesanals, integrals i
naturals. La Cervesera del Montseny és
una microcerveseria amb una capacielaboració.
Mitjantçant el sistema d’elaboració
tradicional anglès (amb maceració pel
mètode d’infusió simple), el procès
-

dibles.
arriben de Bèlgica, Alemanya i d’altres
països europeus.

Les cerveses de la Companyia Cervesera
del Montseny tenen les següents carac-

1
2
3
4
5

Estan elaborades amb Aigua del Montseny
No es pasteuritzen per tal de conservar el llevat i
totes les seves vitamines

S’elaboren amb maltes i cereals crus
Es té cura en la seva manipulació i en el seu
emmagatzematge
Es realitzen mitjantçant el sistema
d’elaboració tradicional anglès
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QUE` ENS CARACTERITZA?
CERVESES AMB VALOR AFEGIT

INNOVANT AMB CERVESA
Lupulus:
Malta:
Negra:
Blat:

Hivernale:
Malta Cuvée:
Ecolupulus:
Aniversari:
I recentment s’ha creat la Castanya, elaborada amb un 75% de malta d’ordi i un

PIONERS EN ALTA FERMENTACIÓ
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LES NOSTRES CERVESES TRADICIONALS
BLAT
WEIZEN ALE. Cervesa lleu-

MALTA
PALE ALE. Cervesa d’alta

-

LUPULUS
ÍBER ALE. Cervesa rossa
nostre país. Amb aquesta cervesa recuperem l’alta fermentació tradicional dels
nostres avantpassats ibers. La recepta
incorpora maltes i llúpols emprats en
l’elaboració de les cerveses de gran conEl gust dolç de la malta
pilsen s’equilibra amb l’amargor del
llúpol i és ideal per fer passar la set.
Temperatura de consum entre 4º i 8ºC: a
una temperatura baixa tenim els sabors
i, a més, resulta molt refrescant. La
Ale s’aconsegueix per sobre dels 7ºC,
produeix la fermentació del llevat Ale.
Aigua del
Montseny. Maltes: pilsen, de blat i caramalt. Llúpols: cascade, fuggles, nugget,
target i celeia. Llevat.

NEGRA
STOUT ALE. Cervesa negra
elaborada segons la tradició irlandesa
d’alta fermentació, amb quatre cereals:
dialment conegut per la marca Guiness
però en el seu estat natural (sense pasteuritzar), és l’anomenada Real Ale.
Combina la complexitat
de sabors torrats amb la suavitat dels
cereals, per donar lloc a una cervesa
consum entre 6º i 10ºC, si bé la degustales cerveses Ale.
Aigua del
Montseny. Maltes: pale ale, chocolat,
cafè, crystal, caramalt i black. Cereals:
i de sègol. Llúpols: northern brewer i
fuggles. Llevat

LES NOSTRES CERVESES ESPECIALS
ECOLUPULUS
ÍBER ALE. Cervesa rossa
d’alta fermentació, molt refrescant i
suau. La Ecolupulus està elaborada
amb maltes i llúpols procedents de
l’agricultura ecològica.
Bon equilibri entre la
dolçor de la malta pilsen i els llúpols

ment suau i refrescant. Temperatura de
consum entre 4º i 8ºC.
Aigua del
Montseny. Malta pilsen orgànica. Llúecològics. Llevat.

ANIVERSARI
INDIAN ALE IPA. Cervesa
forta d’alta fermentació, elevat grau i
amargor. És una versió de la Pale Ale anglesa que s’exportava a l’Índia en l’època
colonial.
Aromes dolços de fruites
tropicals, provinents de llúpols del nou
món. Elevada amargor compensada per
la dolçor de la malta i per l’elevat grau
alcohòlic. Temperatura de consum entre
4º i 8ºC.
Aigua del
Montseny. Maltes: pilsen, pale ale,
de blat, caramalt, àcid malt i biscuit.
Llúpols: nugget, target, summit, cascade,
celeia. Llevat.

MALA VIDA
IMPERIAL STOUT. Cervesa
negra d’alta graduació robusta, densa
i complexa. Pels cervesers més experimentats.
ta i llargues hores de cocció donen lloc
a aquesta cervesa que no deixa indiferent. El tast és dolç i llaminer, alhora que
desprèn unes aromes i gustos torrefactes molt accentuats. Mala Vida és una
cervesa de copa, ideal per degustar-la
sola. Temperatura de consum entre 8º i
12ºC.
Aigua del
Montseny. Maltes: pale ale, chocolat,
carapils, brown, biscuit i malta fumada.
summit. Llevat.

MALA VIDA BOURBON
BOURBON BARREL AGED
IMPERIAL STOUT. Cervesa negra d’alta
graduació envellida en botes de Bourbon.
: Després del procés de
maduració en bótes de Bourbon, aconseguim una versió de la nostra cervesa Mala Vida encara més complexa i
contundent. El sabor del Bourbon que li
aporten les barriques acompanya i arrodoneix les notes de cacau, cafè, vainilla i
caramel; tota una experiència! Temperatura de consum entre 8º i 12ºC.
Aigua del
Montseny. Maltes: pale ale, chocolat,
carapils, brown, biscuit i malta fumada.
Llúpols: columbus, northern brewer i

MALA VIDA BRANDY
BRANDY BARREL AGED
IMPERIAL STOUT. Cervesa negra d’alta
graduació envellida en bótes de Brandy.
: Després del procés de maduració en bótes de Brandi, aconseguim
una versió de la nostra cervesa Mala
Vida encara més complexa i contundent.
El sabor del Brandy que li aporten les
barriques acompanya i l’arrodoneix,
tota una experiència! Temperatura de
consum entre 8º i 12ºC.
Aigua del
Montseny. Maltes: pale ale, chocolat,
carapils, brown, biscuit i malta fumada.
Llúpols: columbus, northern brewer i

MALA VIDA CHILI
IMPERIAL STOUT. Cervesa
negra d’alta graduació elaborada amb
dues varietats de xilis americans.
: Una copa que sorprèn tant
per la complexitat de la cervesa com
pel toc picant que li aporten els xilis. Al
segon glop, un regust càlid t’impregnarà
la boca i no podràs parar! Temperatura
de consum entre 8º i 12ºC.
Aigua del
Montseny. Maltes: pale ale, chocolat,
carapils, brown, biscuit, malta fumada i
xilis mexicans. Llúpols: columbus, nor-

LES NOSTRES CERVESES DE TEMPORADA
MALTA CUVÉE
BARREL AGED PALE ALE.
Cervesa d’alta fermentació envellida en
barril de roure durant un any. Durant
la maduració la cervesa s’impregna del
gust de la fusta i incorpora aquest sabor
càlid.
Cervesa amb caràcter prode les Pale Ale angleses. Espuma blanca i
densa, deixa encaix en copa. Té pòsit de
llevat al fons degut a la segona fermentació. En nas, sobresurt la fusta. Cos mig,
ció mitja. En boca, es mostra complexa,
càlida i alhora picant. Final càlid amb un
punt àcid i gust a fusta persistent. Temperatura de consum entre 6º i 12ºC.
Aigua del
Montseny. Maltes: pale ale, crystal i
cafè. Llúpols: challenger, east kent goldings i fuggles. Llevat

HIVERNALE
CHRISTMAS ALE. Cervesa
d’alta fermentació elaborada amb una
recepta d’hivern, amb un toc especiat.
Al gust d’aquesta cervesa s’hi combinen les amargors de les
maltes torrades amb notes dolces de
l’anís estrellat, donant lloc a una cervesa
càlida i reconfortant. Cervesa amb
complexitat de sabors, per a prendre
sola o després dels àpats amb dolços de
postres. Temperatura de consum entre
6º i 10ºC.
Aigua del
Montseny. Maltes: pale ale, àmbar, chocolat, cafè, crystal i caramalt. Cereals:
ordi torrat. Llúpols: challenger, east
kent goldings, northern brewer i celeia.
Espècia: anís estrellat. Llevat.

CASTANYA
IMPERIAL BROWN ALE.
Cervesa d’alta fermentació elaborada
amb un 75% de malta d’ordi i un 25%
de castanya del “Pujol de Muntanya” de
Viladrau.
D’aparença elegant, d’un
color ambre opac que esdevé brillant a
contrallum, amb una corona de crema
densa i persistent. Aroma on apareix la
castanya, sota un fons de fum i maltes
torrades. En boca hi guanya la dolçor i la
castanya. Temperatura de consum entre
8º i 12ºC.
Aigua del
Montseny. Castanya de Viladrau. Maltes:
pale ale, chocolat, crystal, caraaroma i
malta fumada. Llúpols: challenger, northern brever i EK Goldings. Llevat.

ESTIVAL
SESSION IPA. Enamora’t
de la frescor del llúpol i gaudeix d’una
cervesa lleugera. Llúpols Mosaic i Citra.
Versió de les IPA americanes amb només 3’6 graus d’alcohol. El
resultat és una cervesa refrescant, lleuMosaic i Citra. Temperatura de consum
entre 5º i 8ºC.
Aigua del
Montseny. Maltes: pale ale, biscuit, carapils i carahell. Llúpols: chinook, mosaic i
citra. Llevat.

2007

- 17 -

ENTREVISTA A LA CONTRA - LA VANGUARDIA
Ariadna Boada, de La Vanguardia,
entrevista a la Companyia Cervesera del
Montseny. En destaca la seva producció
de 100.000 litres anuals, la voluntat
de produir cervesa natural i l’element
en els ingredients.

BIRRES AL NATURAL - EL PAIS

Montseny.

CERVESA ARTESANA OSONENCA - EL 9 NOU

presentació de la nova Cervesera del
mes d’agost de 2007. Entrevista a Pablo
Vijande, el mestre cerveser.

LA CCM INICIA LA SEVA DISTRIBUCIÓ - DIRECTE.CAT

Balenyà. Distribuirà principalment a
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ENTREVISTA A PABLO VIJANDE - OSONA TV
Entrevista a Pablo Vijande a les
instal·lacions de la Cervesera del
Montseny. El mestre cerveser destaca
que les cerveses del Montseny contenen
els ingredients contemplats a la llei de
Puresa Alemanya.

ENTREVISTA ALS FUNDADORS DE CERVESA DEL MONTSENY -“LA TERRASSA” DE 9TV
Entrevista als fundadors de la Cervesera
del Montseny al programa La Terrassa
de 9TV.

La Cervesera del Montseny és posada
com a exemple del llibre d’Ariadna Boada “101 casos empresariales de éxito”.

LA CCM ESTÀ DE FESTA- 0S0NA COMARCA
Inauguració de la Cervesera del
Montseny amb un acte on assisteix
Pep Palau, Josep Palmerola, Mr. Wolfe Witham, Josep Tarradelles i Carlos
Cervantes. A la festa s’hi poden degustar
les tres varietats de la companyia. Alhora
que es poden visitar les instal·lacions i
za al migdia.
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SOCIALITZAR AMB LA CERVESA - EL 9 NOU
Jornada de portes obertes a la Cervesera
tat d’assistents del món de la cuina, la
cervesa i el gust pel menjar. Entre els
assitents a la jornada hi destaca David
Seijas, somelier del restaurant El Bulli,
entre d’altres.

CCM, MESTRES DE LA CERVESA ARTESANA - LA VANGUARDIA
Després de la seva inauguració el 24 de
novembre, la Cervesera del Montseny es
posiciona com una companyia especialitzada en la producció de cervesa artesana
recuperar la tradició perduda des del
temps dels íbers.

EL MONTSENY TAMBÉ FA CERVESA - EL PUNT
Un grup d’amics i accionistes creen a
Osona la CCM que produeix cervesa
artesana i integral seguint el mètode
tradicional anglès de les ale. Una carta
de presentació de la nova companyia.
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2008
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ENTREVISTA A LA CMM - RÀDIO 4 a RNE
El 7 de setembre de 2008, RÀDIO 4
entrevista als fundadors de la CCM per
explicar el seu projecte, com es va generar la idea, qui van ser els fundadors i la
seva trajectòria.

ENTREVISTA ALS FUNDADORS DE LA COMPANYIA - RAC 1
El 24 d’agost, la ràdio RAC1 entrevista als
fundadors de la CCM per explicar la seva
història, com va començar tot des d’una

ENTREVISTA ALS MEMBRES DE LA CCM - COM RÀDIO
El 24 de juliol, Com Ràdio entrevista
als fundadors de la CCM per explicar la
futur: mercats, actuacions, cerveses de

ENTREGA DEL PREMI DE LA FIRA DE JAFRE - EL 9 NOU
Entrega del premi a la CCM amb la
cervesa +Negra com la cervesa de l’any.
La Fira de Jafre promociona la cultura
de la cervesa artesana i els productes
de la terra. Acte acompanyat d’una cata
popular dirigida pel mestre cerveser
Steve Huxley.
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FIRA I TALLER A SANTS - DIARI EL PUNT
“La cervesa artesana s’obre pas al mer-

REPORTATGE SOBRE LA CERVESA ARTESANA - EDICIÓ RURAL

ESPECIAL “EL CÈNTIM” - AVUI
-

-
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NOVA +BLAT - REVISTA EL TEMPS
La Cervesera del Montseny treu al mercat una nova cervesa, la +Blat, i per això
convoca un concurs que premia al millor
vídeo penjat a internet on s’obri de forma original una cervesa de la marca.

A la població de Valls, capital agrícola, se
celebra el Firagost, on la CCM presenta
verteix en el millor aparador del camp
català.

LA CERVESERA MÉS PREMIADA - DIARI MÉS LA MARXA
La Diputació de Barcelona premia a una
rials. L’empresa osonenca la va proposar
l’Impevic juntament amb tres companyies més.

La Cervesera del Montseny ha quedat
Barcelona.

- 24

2009
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PREMI NOUS EMPRENEDORS
La Cambra de Comerç de Barcelona, a
través de la delegació d’Osona, dóna
el guardó a la CCM com a Premi Nous
Emprenedors. Es valora l’habilitat per
implementat el projecte i el reconeixemercat.

EL BOOM DE LA CERVESA ARTESANA - AVUI

desena de microcerveseries en diverses
per l’elaboració de la beguda de forma
artesanal. La CCM n’és un exemple.

ESPECIAL “METRÓPOLI” - EL MUNDO

producto de sibaritas. Las microcevecerías empiezan a expandir el gusto por la
elaboración de cervezas artesanales de
producción limitada”. La CCM és un dels

FIRA DE SANT ERMENGOL - LA MAÑANA
les novetats a la Fira de Sant Ermengol a
com a novetats la Mostra d’Artesania no
alimentaria del Pirineu, la celebració de
de la CCM.
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ESPECIALS PLAERS - AVUI
Revista especial sobre “Plaers”, on es
parla de les tres varietats de cervesa que
ja es poden degustar als Estats Units.
les varietats +Lupulus, +Malta i +Negra

UN DIA EN CCM - REVISTA BAR & BEER

tot el procés de la creació, fabricació i
comercialització de la cervesa artesana
de la Cervesera del Montseny. S’hi detallen les varietats amb anècdotes i detalls
de tota mena.

ESPECIAL “BARCELONA DEGUSTA” - AVUI

tendències en alimentació. Es consolida
com un espai al consumidor amb grans
innovació i varietat. La Cervesera del
Montseny és una d’elles.

QUIN PAÍS! A SANT MIQUEL DE BALENYÀ - TV3
a Catalunya hi ha fenòmens curiosos que
moltes vegades no són apreciats i que
entrevista a les instal·lacions de la CCM.
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Reportatge sobre la situació de la cervesa a Espanya i Europa en la que destaca
que tot i la crisi, les microcerveseries
s’han instal·lat a Catalunya en els dos darrers anys i la Cervesera del Montseny és
un exemple clau. A més, no hi ha dubte
que la cervesa és la beguda estrella de

L’elaboració artesanal de la cervesa sorles grans indústries. Els Mestres cervesers diuen que ofereixen al consumidor
una beguda més cara però de major
qualitat.
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2010
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MODEL DE CERVESA
Tres de les cerveses de la CCM entren
dins de les “1001 cerveses que s’han de
tastar abans de morir”, llibre de l’autor
Adrian Tierney-Jones.

plantes d’elaboració de cervesa artesana, entre elles la CCM. L’empenta més
gran és la vessant d’internacionalització
primera empresa espanyola d’elaboració
de cervesa artesana que distribueix als
Estats Units. La companyia és un referent
de les cerveses artesanes i un cas a part
quant a volum de negoci.

Dins el llibre “1000 cerveses imprescindial 2010, la cervesa +Blat de la CCM és
una d’elles.

ELS PRODUCTORS VOLEN RIGOR DEL SEGELL DCAT – AVUI
Els productors demanen rigor per
l’aplicació del segell DCAT. Reclamen
mesures perquè no s’amaguin productes
d’altres procedències sota la nova marca.
El sector estudia el projecte presentat
per Agricultura. La CCM és posada com
a exemple de producte nacional de
qualitat.
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TAST SOLIDARI

CCM A LA REVISTA “CUINA”
-

LA CCM LI PLANTA CARA A LA CRISI AMB UNA INVERSIÓ DE 130.000¤

-

-
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CERVESA DEL MONTSENY PREMIADA ALS PREMIS INNOVACAT
Conjuntament amb Albiral, Molí Muntada, Pimsa i Sustainable Technologies,
la CCM va ser premiada en els premis
Innovacat amb un pla d’acompanyament
empresarial. Zoo i Isern van ser les dues
empreses galardonades en els premis de
gran tamany.

ENTREVISTA A JOAN BARNIOL – INFORMATIU MIGDIA TV3

litres de les varietats +Lupulus, +Malta i
+Negra, però estan treballant per increPer introduir-se al mercat nord-americà,
les cerveses s’han hagut d’adaptar a les

cipals elaboradors catalans de cervesa

-

poc a poc s’està fent un forat al mercat.
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2011

- 33 -

CERVESES ECOLÒGIQUES - BAR & BEER
-

LA SERRA DEL MONTSENY – TVE

-

OSONA TERRA JA BROTA – EL 9 NOU

-

LLIBRE “CERVEZAS DE TODO EL MUNDO”
-
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REPORTATGE DE LA CCM – DIARI ARA
La CCM popularitza la cervesa artesana a
través de la seva fàbrica de Sant Miquel
de Balenyà, la qual produeix 10.000
nual. Entrevista a Olga Muns, sòcia de la
companyia.

LA CERVESA DEL MONTSENY EXPORTA A EUROPA I ESTATS UNITS
La Cervesa del Montseny segueix els
seus plans d’expansió fora de l’estat
espanyol i comença la seva exportació
d’ampolles i barrils a diversos països
europeus i americans. Se’n destaquen
països com Dinamarca i Finlàndia. La
rebuda de la beguda artesana està sent
ble a curt termini.

-

La Cervesa del Montseny, com a referent
a Espanya de la cervesa artesana, és
presentada com a empresa model en
l’elaboració de cervesa de qualitat en
el programa de TV3 “Export.cat”. L’èxit
exportador d’aquesta cervesa als Estats
Units fa que la companyia inicii altres
contactes per a començar a vendre-la en
altres països europeus com Dinamarca.

Al diari “L’ Actualitat del Baix Montseny”,
l’historiador Andreu Pujol fa un escrit
sobre la Cervesa del Montseny. Parla de
la creació de la companyia i el seu gran
valor dins del món cerveser.
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ENTREVISTA “EL BOOM DE LA CERVESA” - ELS MATINS DE TV3
Entrevista a Olga Muns de la Cervesa
del Montseny dins del programa “Els
vesa artesana, la rebuda per part dels

FORMATGE CERVESER - EL 9 NOU

el Formatge Cervesa del Montseny, un

REPORTATGE AL SUPLEMENT GASTRONÒMIC – EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

-

- 36 -

ENTREVISTA A JULIÀ VALLÈS – REVISTA “AGROCULTURA”

especialment de les diferències entre la

d’altres preguntes.
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2012

- 38-

ENTREVISTA FUNDACIÓN FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, via el portal web naturaleza rural,
entrevista a la Cervesera del Montseny
per parlar dels inicis de la cervecera, de
la cervesa ecològica Ecolupulus i dels
projectes de futur de la companyia.

NOU RUMB A LA CERVESERA DEL MONTSENY – EL 9 NOU
pals de la Cervesera del Montseny i de
contractació com a assessor d’un mestre
cerveser, Alex Schmid.

ENTREVISTA A OLGA MUNS – REVISTA “MÉS OSONA”
Extensa i completa entrevista a Olga
Muns sobre la Cervesera del Montseny:
el per què de la seva creació, el seu èxit,
la seva bona cervesa…

LA ECOLUPULUS ALS SUPERMERCATS VERITAS
La varietat de cervesa ecològica de la
Cervesera del Montseny, l’Ecolupulus,
es pot trobar als supermercats Veritas,
establiments on es vénen productes
totalment ecològics.
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TERTÚLIA I TAULA RODONA AMB MANUEL FUENTES - EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO
Tertúlia sobre cervesa artesana amb
Àlex Padró, de la cerveseria Llúpols i
Llevats; Albert Sanchís, soci de Cerveses
Almogàver; Ramon Ollé, de cerveses La
Gardènia i Rosita; Jordi Llebaria, mestre
cerveser de la Companyia Cervesera del
Montseny; Carles Rodríguez, creador de
la cervesa Setembre i Guzmán Fernández, de la Cervesa Guineu.

VII MOSTRA DE CERVESA ARTESANA DE MEDIONA
Cervesa del Montseny està a la “VII Mostra de Cervesa Artesana de Mediona”, on
presenta una novetat molt especial: la
cervesa especial Aniversari, que celebra
els 5 anys de vida de la Cervesera del
Montseny.

CERVESA DEL MONTSENY PRESENT AL RECONEGUT FESTIVAL INTERNACIONAL “THE FESTIVAL”
La Cervesa del Montseny és convidada

Els dos importadors cervesers més
i Shelton Brothers, organitzen THE FESdel Montseny hi ha estat convidada per
a presentar una de les seves cerveses
més exclusives i especial en el sector
cerveser, la Malta Cuvée.
cat a les cerveses artesanals, sidres i
aiguamels, únicament es presenten les
cerveses més exclusives i de millor qualitat. Entre ells destaca en aquesta edició
la Malta Cuvée, una cervesa artesana,
ni es pasteuritza, és a dir, és totalment
natural.
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-

-
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2013
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CERVESA DEL MONTSENY A “TINC UNA IDEA” / LA 2
La Cervesa del Montseny apareix en el
programa ‘Tinc una idea’, de Televisió Espanyola Catalunya a La 2. En el programa
es debaten temes sobre la emprenedoria
i s’emet un reportatge sobre la Cervesa
del Montseny, explicant el procés de la
cervesa artesana i entrevistant a l’Olga
Muns i en Jordi Llebaria.

ENTREVISTA A JULIÀ VALLÈS / OPTIMISME.CAT
Entrevista a Julià Vallès, soci i fundador de la Companyia Cervesera del
Montseny, on explica el naixement de
l’empresa i el seu actual creixement.

CERVESA DEL MONTSENY AL BARCELONA BEER FESTIVAL
Després de l’èxit de la primera edició,
pula Las Arenas. BBF apropa la cervesa

-

de cerveses. Cervesa del Montseny
les seves varietats: Lupulus, Aniversari i
Malta Cuvée.

El programa de Ràdio 4 “Club 21”,
presentat i dirigit per David Escamilla,
dóna veu a empresaris i emprenedors de
societat i desenvolupament. Al març de
Rossi de Prink i Jordi Ribera de Das.
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REPORTATGE SOBRE LA CERVESA DEL MONTSENY / TELEVISIÓ DEL RIPOLLÉS
Televisió del Ripollès visita les
instal·lacions de la companyia per conèixer el procés artesanal de les cerveses
del Montseny. El mestre cerveser, Jordi
Llebaria, parla en detall del propi procès
cerveser i també de la història de la Cervesa del Montseny i del panorama actual
de la cervesa artesana a Catalunya.

REPORTATGE DE LES CERVESES DEL MONTSENY / LA 2 NOTICIAS
La Companyia Cervesera del Montseny
cadena de TVE.

‘35 dies’, presentat per Albert Miralles,
parla amb els mestres cervesers Montse
de Companyia Cervesera del Montseny,
sobre el tema del dia: cerveses artesanes

CERVESA DEL MONTSENY AMB LA FIRA DE LA CERVESA ARTESANA DE SABADELL
La Fira de la Cervesa Artesana de Sabaamb la presència de més de 70 expositors nacionals i internacionals, entre ells,
el de la Cervesa del Montseny.
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L’equip de ‘Cabaret Elèctric’, presentat
per Montse Virgili, fa un especial per
acabar el 2013 amb una ‘festassa galàcde la companyia, i a on es beuen les
varietats de la Cervesa del Montseny.

De la mà dels artesans de la Companyia
Cervesera del Montseny, el programa
‘Divendres’ de les tardes de TV3, descobreix 10 curiositats sobre el món de la
cervesa jugant amb l’espectador a través
d’imatges, objectes i símbols.
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2014
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CERVESA DEL MONTSENY FACTURA UN 40% MÉS / LA VANGUARDIA

CERVESA DEL MONTSENY VEN I EXPORTA MÉS / EL 9 NOU

-

-
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El periodista Dani Cordero publica al
‘Quadern’ de El País un reportatge sobre
l’eclosió de les cerveses artesanes a
Catalunya, on s’entrevista a Julià Vallès,
la Cervesa del Montseny es considera
catalanes.

Toni Coromina, redactor de La Vanguarhistòria de la companyia cervesera. En
destaca el creixement de l’empresa en
els darrers anys de crisi i la bona previsió
està especialitzada en les cerveses de la
família de les ales, d’alta fermentació, i
que un miler de persones van visitar les
instal·lacions durant el 2013.

La revista de tendències ‘Vanidad’ puconquesta dels paladars”. Aquest boom
de la cervesa artesana a Espanya va començar a Catalunya, on es troben el 50%
de les microcerveseries de l’estat, i la
revista destaca la Cervesa del Montseny
com a referent dins del sector. També es
diu que la cervesa artesana s’està con-

Cervesa del Montseny s’adhereix a la
da per un grup d’empresaris catalans

-

una excel·lent reputació tant en l’àmbit
nacional com internacional. D’aquesta
manera, es vol potenciar el consum
intern en tots els sectors i contribuir a
l’internacionalització de les empreses
catalanes per generar riquesa al territori.
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REPORTATGE SOBRE LES CASTANYES DEL MONTSENY / ELS MATINS DE TV3
Begoña Grigelmo, reportera de Els
castanyicultor, que explica que amb les
castanyes es fa una de les varietats més
exquisides de Cervesa del Montseny.
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, sobre la recuperació dels castanyers centenaris al Montseny.
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2015
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LES CERVESES ARTESANES DUPLIQUEN VENDES / LA VANGUARDIA
Piergiorgio M. Sandri, redactor de La
l’augment de vendes de les cerveses
catalanes són les més punteres segons el
-

NOVA GUIA CERVESERA: CERVESES ARTESANES DE LA NOSTRA TERRA
Larousse

CERVESERS, ARTESANS DEL SEGLE XXI / VIAEMPRESA.CAT
moltes marques catalanes de cervesa

-

ENTREVISTA A CERVESA DEL MONTSENY / BLOG TURISME MONTSENY

disposa de les millors aigües del país per

cerveses naturals.
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Marc Rovira, redactor del suplement
L’Econòmic del diari El Punt-Avui, parla
amb Julià Vallès, soci de Cervesa del
Montseny, sobre la introducció de la
la necessitat de guanyar presència als
bars de Barcelona i de l’àrea metropolitana, amb el handicap del preu, que
és un llast que arrossega la cervesa
artesana.

SUBPRODUCTES DE LA CERVESA PER CREAR VIVERS SOSTENIBLES/ SINC
SINC,
seria per crear vivers més sostenibles
dins del projecte Cleanleach. Els assajos
s’han realitzat al viver Sala Graupera
de Sant Andreu de Llavaneres, on s’ha
comptat amb les restes del most de
macerat de cerveseries artesanals com
Cervesa del Montseny, most que surt del
procés d’elaboració de la cervesa.

ENTREVISTA A JULIÀ VALLÈS / ARA
El 24 de maig es publica a la secció
‘Emprenem’ del diari Ara una entrevista
em profunditat a Julià Vallès, director
general de la Companyia Cervesera del
Montseny. Durant l’entrevista, es parla
de la creació de l’empresa pionera en
l’elaboració de cervesa artesana a l’estat
espanyol i com la companyia ha crescut i
tats del sector.

BONA CRÍTICA DE LA MONTSENY ESTIVAL AL BIRRASANA / EL JARDÍN DEL LÚPULO

Birrasana i és
anomenada en un dels blogs de referència a l’estat espanyol en matèria de cervesa artesana: El Jardín del Lúpulo. En un
post del maig de 2015, on es parla de la
cinquena edició del
de
com a la gran sorpresa de l’edició, dient
internacionals importades dels EEUU.
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PREMIAT INTERNACIONALMENT EL DISSENY I PACKAGING / BLOC MONTSENY
El disseny de Cervesa del Montseny
ha estat condecorat amb el premi de
bronze
, que
per Cervesa del Montseny l’any 2011,
quan l’empresa va renovar la imatge de
la marca d’una manera neta, natural i
clara. Amb aquest disseny, inspirat en
les ampolles de cervesa americanes dels
anys 60, es va donar més importància a
la paraula ‘Montseny’.

ARTESÀ EN ESTAT LÍQUID / AUDI MAGAZINE
El segon número de la revista d’actualitat
(maig de 2015) publica
un reportatge sobre la cervesa artesana,
on es donen exemples d’èxit en aquest
sector com el cas de la
vesera del Montseny. S’entrevista a diferents emprenedors i mestres cervesers,
entre ells a Julià Vallès, per la seva tasca
cervesa un treball d’artesania.

A l’octubre de 2015, Cervesa del
Montseny apareix en el programa
, de les tardes de TV3, que
es trasllada a Viladrau per conèixer la
Fira de la Castanya. La cuinera Carme
Ruscalleda i la Dra. Montse Folch parlen
de la combinació perfecta entre cervesa
salut. La Montseny Castanya és un dels
de les castanyes catalanes.

El programa 1món.cat que s’emet per La
Xarxa, entrevista a Jordi Llebaria, mestre
cerveser de la
Montseny,
de Viladrau. Durant l’entrevista es fa un
tast de moltes varietats del Montseny
per tal de descobrir quina és la varietat
que porta castanya. En Jordi també explica el procés de l’elaboració de la cervesa
artesana.
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Diferents mitjans com el diari econòmic
Expansión o els diaris catalans Regió 7,
El 9 Nou i Diari de Girona es fan ressò
en la trobada internacional
als Estats Units. Cervesa del Montseny,
Guineu i Marina representen a la cervesa
artesana catalana en aquesta impordel món.

Durant el 2015, la Companyia Cervesera del Montseny ha expandit les seves
aixetes per diferents establiments de
reclamació dels amants de la cervesa
fàcilment bars i cellers on gaudir de cervesa artesana en aixeta. A més, el web
de Cervesa del Montseny ha habilitat un
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COL . LABORACIONS
2007

-

2009
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2010
FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA
Des de 2010, Cervesa del Montseny
Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló, un dels més importants del món en el
seu gènere, on s’exhibeixen i es posen en
-

CASA OMS GUANYA PREMIS

MERCAT MEDIEVAL DE VIC

de xarcuteria organitzada pel Deutcher

Del 4 al 8 de desembre, la CCM està present al Mercat Medieval de Vic. Conjuntament amb Coca del Mossèn i Carns

Frankfurt, ha premiat amb dues medalles d’or els dos productes presentats per
Casa Oms: el fuet amb Cervesa Negra del
Montseny i la llonganissa de Vic Cular.

es poden tastar els productes de les tres
empreses osonenques.

muntanya i la natura.

CIRCUIT FOLC

PARTICIPACIÓ A LA JORNADA ECO-ART

La CCM ha col·laborat amb la cinquena
edició del Circuit Folc, que ha organitzat un total de 20 concerts de música
d’arrel en set localitats catalanes, del 22
d’octubre a l’11 de setembre. Totes les

Coincidint amb el dia mundial del medi

barres les cerveses de la CCM. L’estrena
de l’espectacle conjunt de Jaume Arnella
i Carles Belda han encapçalat el cartell
d’enguany.

una trobada cultural, social, mediamles seves obres, processos i coneixements
als assistents en un entorn públic i a l’aire
lliure al Parc de Poblenou de Barcelona.
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2011
CERVESA ALS CINEMES UPLOAD
Upload Cinema que es fan en els Cinemes
Girona de Barcelona. Una aposta per portar a la gran pantalla tots aquells vídeos
que corren per Internet.

FORMATGE “CERVESA DEL MONTSENY” CERVESA OFICIAL DEL TASTAUTORS
Formatges de Muntanyola inicia la fabricació d’un nou formatge que barreja a
la seva escorça els sabors naturals de la
va provar aquest formatge mantegós de
sabor gustós i agradable. El seu gust recorda el llevat de la cervesa com els formatges belgues creats per les cerveseries
dels frares trapencs.

Desde l’any 2011, la Cervesa del Montseny
de Música d’Autor a Cardedeu”, més conegut com a Tastautors. Així la Cervesera
del Montseny recolça, un cop més, inicia-

CERVESA DEL MONTSENY DE GIRA AMB MARC PARROT
Cervesa del Montseny acompanya a Marc
bres de Plata” que recorrerà tot Catalunya al llarg d’aquest any. A més, posem en
marxa una promoció que consisteix a poder conèixer al Marc Parrot i al seu grup
el concert.
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2012
ACTE CERVESER AL MIL·LENARI DE VIC

LA CERVESA DE TERRA DE SONS

Jordi Llebaria, Cerveser Artesà de la
Companyia Cervesera del Montseny,
presenta una introducció en la cultula col·laboració de l’Ajuntament de La

panorama musical del nostre país com
Bremen, Maria Coma, La Iaia, Esperit,

2013

d’Acció Cultura!, un projecte creat per un
de la Biblioteca de Catalunya amb la
exposicions, concerts, tallers, taules
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2014
AJUDA PER AMNISTIA INTERNACIONAL CERVESA DEL FESTIVAL CIRC CRIC

PARTICIPACIÓ AL FESTIVAL BIORITMO

A través del local 2D2Dspuma de Barcelona, Cervesa del Montseny col·labora

Del 5 d’abril al 13 de juliol, es cele-

Internacional fent una donació. Aquesta
col·laboració és un compromís ferm a la
defensa dels drets humans.

diumenge, música, teatre i gastronomia.
-

El 10 de juliol es va inaugurar el primer
mo a Cerdanyola. Cervesa del Montseny
col·labora en aquesta primera edició del

Parc Natural del Montseny.

CERVESA DEL FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA
Cinema de Muntanya de Torelló del 14 al
23 de novembre. Per primer cop, el públic tria el millor dels 10 curts d’esports
el premi ‘Cervesa del Montseny’.
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2015
PATROCINI AL CINEMA ALHAMBRA
Cervesa del Montseny patrocina el
col·loqui i la projecció de la pel·lícula ‘Cinema Paradiso’ a La Garriga. És la revisió
d’un clàssic del setè art que es reestrena
Cinema Alhambra, un
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`
ANALISI
SOCIAL MEDIA DEL

2015

WEB CORPORATIVA
72
71.330

26.350
2,7 pàgines
2, 20 minuts

75%

FACEBOOK

TWITTER

16.221

3.950

INSTAGRAM

UNTAPPD

1.751

646
5.853
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