
Castell del Remei aposta per la 
producció ecològica i biodinàmica 
Inverteix més d'un milió cTeuros en un nou centre de visites al celler 

Amb 1,2 milions d'ampolles 
de vi, el 20 per vent de 
la DO Costers del Segre, 
i 165 hectàrees de vinya, 
Tomàs Cusiné, propietari 
del Grup Castell del Remei 
aposta per la producció 
ecològica a curt termini, 
"independentment que 
tardem tres, quatre o cinc 
anys en certificar les darreres 
parcel·les", i ja s'ha estrenat 
en la viticultura biodinàmica 
amb les 10 hectàrees de 
vinya que actualment es 
destinen als quatre vins de 
finca (Comabarra, Racons, 
Barqueres, i La Serra del 
Vent) al terme del Vilosell. 
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El Grup Castell del Remei ja 
compta amb 65 hectàrees de 
vinya ecològica certificades pel 
Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE), de 
les 165 que té en propietat, i 
cada campanya espera anar ob-
tenint noves certificacions. 

D'altra banda el grup de bo-
degues - q u e inclou els cellers 
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de la DO Costers del Segre: Cas-
tell del Remei (Penelles), Cérvo-
les (La Pobla de Cérvoles) i To-
màs Cusiné (Vilosell); així com 
el DO Conca de Barberà, Cara 
Nord (elaborat a Poblet)- apos-
tarà també per l 'Enoturisme a 
una inversió superior al milió 
d'euros al celler monumental 
de Penelles. Així, Tomàs Cu-

siné ha anunciat la construcció 
a Castell del Remei d'un nou 
centre d'acollida amb recepció, 
centre d'interpretació i botiga; 
així com altres millores de ca-
ràcter paisatgístic. Entre les da-
des més significatives del darrer 
exercici 60.000 visites i 23.000 
menús servits pel restaurant 
del celler. 

El bodeguer Tomàs Cusiné, 
amb la seva dona i responsable 
de comunicació, Mireia Gon-
zález; i el director comercial del 
grup i soci a Cara Nord, Xavier 
Cepero van presentar les princi-
pals novetats durant el tradici-
onal dinar d'estiu que celebren 
amb els mitjans de comunicació 
fent balanç de l'any. 
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