
Neix L’Hòstia, la ratafia catalana hardcore 

Un celler del Penedès llança una “ratafia hardcore” amb una imatge trencadora per 
posicionar aquest licor al món de la nit.
 

El celler Can Virgili de Sant Miquel d'Olèrdola, presenta aquests dies L'Hòstia, una ratafia cridada 
a ser el nou licor de moda entre els joves catalans. Amb un posicionament clarament catalanista i 
un disseny icònic i trencador, els joves propietaris del celler tenen l'objectiu de revolucionar la nit 
catalana amb aquest nou producte. "El nostre lema és RATAFIA O MORT, una declaració 
d'intencions del posicionament de la nostra marca" assegura Albert Virgili, propietari i responsable 
de Màrqueting. Des del celler, destaquen com a peça clau la graduació alcohòlica que conté 
l'Hòstia. "Les ratafies habitualment tenen entre 26 i 29 graus d'alcohol. Nosaltres l'hem feta de 35 
graus per competir directament amb els licors de xarrups, per això li hem dit Hòstia" comenta 
l’Albert. Darrere l'Hòstia s'hi amaguen dos bessons. L'Àlex i l'Albert Virgili són les ments inquietes 
de Can Virgili, un celler familiar del Penedès, conegut pels seus vins El Xitxarel·lo i El Cabronet o 
el seu vermut El Bandarra. Iconoclastes de naixement, la seva fita és aconseguir apropar el món 
del vi i els licors catalans als nous consumidors i recuperar velles tradicions a través de l'humor, el 
disseny i el gamberrisme il·lustrat. "Els americans beuen Bourbon, els mexicans Tequila i els 
russos vodka. Nosaltres què bevem? Ratafia!" comenta Àlex Virgili, propietari i responsable 
comercial del celler. 



El llançament va acompanyat d’un vídeo molt disruptiu, on en Mossèn Hilari, mascota de la marca, 
llança un còctel Molotov fet de ratafia per incendiar “el botiflerisme, el seny, la puta i la Ramoneta”.

Link del video 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uXMmvdbq6uY&feature=youtu.be 

Contacte 

Premsa: 
Miquel Verge
TEL: 605 482 93
miquel.verge@casa-berger.com 

Equip Comercial 
Joan Pijoan
TEL: 646 306 330
joan.pijoan@casa-berger.com 

Descarrega de materials 

Bodegons de producte, logos etc..
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https://www.dropbox.com/sh/19bd2r62cpqzgzs/AABJewn9JzOwTE9wWkUJIl-na?dl=0 

Web: https://www.lhostia.cat/ 
Twitter: twitter.com/somlhostia 
Facebook: facebook.com/somlhostia 
Instagram: instagram.com/somlhostia/ 
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