
Apadrina un 
cep de 
Malvasia
de Sitges

Fes-Te paDRÍ!!
Si t’agrada el projecte, no t’ho pensis més. És igual l’edat 
que tinguis, si estudies o treballes, o a qui vas votar a les 
últimes eleccions.

Per una aportació única de 30 euros pots convertir-te en 
padrí o padrina d’un cep de malvasia de la nova vinya de 
l’Hospital.

A canvi, la Fundació Hospital Sant Joan Baptista, en un 
acte públic que se celebrarà pels volts de Sant Joan, et 
lliurarà un diploma acreditatiu en el qual constarà el teu 
nom i el número del cep que has apadrinat, a més d’un 
petit plànol que t’indicarà on és plantat. I quan compleixi 
els tres anys, et farem arribar una foto del teu “fillol”.

Omple ja la butlleta i fes-te padrí!!!

BUTlleTa D’apaDRiNaMeNT

Nom (o raó social en el cas de persona jurídica)

1r Cognom

2n Cognom

NIF /  CIF

Adreça

Població

Província (o país en el cas d’estrangers)

Codi postal

Telèfon contacte

Correu electrònic

Nombre de ceps que es volen apadrinar
     1      2      3      4      5 

Total euros

Forma de pagament

     Per transferència bancària al Banc Sabadell Atlántico                                                                 
     0081 - 0063 - 25 - 0001289935

     Amb càrrec al meu compte bancari habitual (20 dígits)

Nom del titular del compte bancari

Data    Signatura titular

     Autoritzo a l’entitat bancària més amunt esmentada perquè carre-
gui en el meu compte corrent la quantitat indicada en el requadre. 
Un cop emplenada la butlleta, feu-la arribar a la Fundació amb el 
comprovant del pagament si cal.



la Malvasia De siTGes, 
entre la llegenda i la història

el lleGaT llOpis

Diu la llegenda que el primers sarments de malvasia 
arribaren a Sitges de la mà d’un almogàver que, al 
començament del segle XIV, acompanyà a Roger de Flor 
fins a la Mediterrània oriental per lluitar contra els turcs 
que assetjaven l’Imperi bizantí. 

Entre els segles XV i XVII el conreu de la malvasia  s’estengué 
per tota la conca del Mare Nostrum i esdevingué un dels 
vins favorits de reis i papes.

Al començament del segle XVIII, els ceps de malvasia 
ocupaven una quarta part de la terra que es cultivava al 
terme municipal de Sitges. Durant aquella centúria i la 
següent, la malvasia s’exportà arreu d’Europa i també a les 
colònies ultramarines, la qual cosa el convertí en un dels 
vins catalans més preuats fora de les nostres fronteres.

L’arribada de la fil·loxera, l’aparició del xampany i els elevats 
costos de producció marcaren el començament del fi de 
la malvasia.

Conscient que el seu conreu acabaria desapareixent del 
tot, l’any 1935, el diplomàtic Manuel Llopis de Casades 
–últim hereu de la casa Llopis– va voler evitar-ho llegant 
a l’Hospital de Sitges la vinya d’Aiguadolç i el negoci 
familiar d’elaboració de malvasia, conservat per diverses 
generacions dels seus avantpassats.

Durant més de mig segle, la Fundació Hospital Sant Joan 
Baptista s’ha mantingut fidel al llegat que li va deixar Manuel 
Llopis de Casades. Tal i com s’especificava en el testament, 
avui dia la institució encara envia anualment al marmessor 
del llegat 12 ampolles de malvasia per deixar constància 
que continua elaborant aquest saborós producte.

No obstant això, la demanda creixent de malvasia dolça 
i l’elaboració –o recuperació– d’altres propostes (com 
el Blanc Subur, la malvasia seca i aviat un espumós 
exclusivament de malvasia), ha comportat que en l’última 
dècada la Fundació hagi arribat a diversos compromisos 
amb productors vitivinícoles per tal de disposar de més 
malvasia de Sitges i poder satisfer aquesta demanda.

“apaDRiNa UN cep De Malvasia”

La campanya APADRINA UN CEP DE MALVASIA DE 
SITGES que ara vol endegar la Fundació s’inscriu dins 
aquest projecte global. Al mateix temps, però, vol implicar 
a tots els ciutadans de Sitges i la comarca  que creuen que 
la malvasia és un dels signes d’identitat més valuosos de 
la nostra població i, en general, a totes les persones que 
estimen el valor de les tradicions. 

Després de dos anys de romandre en guaret, recentment la 
vinya que hi ha al costat mateix de l’Hospital s’ha replantat 
amb uns 700 ceps de malvasia. Des de la Fundació es 
pretén que el conreu d’aquesta vinya sigui totalment 
ecològic i es converteixi en la “joia de la corona” del celler 
de l’Hospital. 

L’aposta per un conreu ecològic té, naturalment, un cost 
econòmic. Amb l’apadrinament d’un cep –o més d’un– 
de malvasia, les persones interessades a participar en la 
campanya ajudarien a sufragar una part de la plantació i 
del creixement d’aquests ceps, que necessiten una atenció 
constant i acurada.

Tan important com el tema econòmic, ho és l’aspecte 
simbòlic de la campanya. El  que esdevingui padrí o 
padrina d’un cep de malvasia recuperarà, a través seu, un 
bocí d’aquell passat ja desaparegut de Sitges –i de tantes 
ciutats del nostre entorn immediat– en què els homes i les 
dones vivien arrelats a la terra que els havia vist néixer.

C. Cardenal Vidal i Barraquer, 2 – 08870 Sitges

Tel. 938 940 003 – info@hospitalsitges.cat


