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El caràcter interior, allunyat 
del mar, ha fet que durant 
segles l’àrea de la DO 

allunyada de les vies de 
comercialització, resultant 
uns vins amb trets propis i 

Va ser el primer lloc de Catalunya 
on es van introduir les varietats 
de cabernet sauvignon, merlot i 
chardonnay, al costat de les varie-
tats autòctones, i es van adoptar 
les tècniques californianes de vi-

L’any 1983 en Jaume Siurana, 
director de l’Incavi, i en Manuel 

de Codorniu i del Celler de Rai-
mat, varen considerar que l’ex-

comarques lleidatanes i la tradi-

per un consell regulador a la ve-

-

van reunir al Casal de la Caixa a 
Tàrrega Miquel Cabestany, Bernat 

les Garrigues, les valls de Riucorb, 

-
limitant els pobles de les quatre 

-

de Segre, Urgell, Garrigues, Pa-
llars Jussà, Raimat, Segrià i Valls 

-
sell Regulador de la Denomina-

-
-

la DO Costers del Segre compta 
amb 38 cellers, 250 referències i 

MAS GARCIA MURET

Situat al Pallars Jussà, el celler 
Mas Garcia Muret és un dels que 

-

seus vins transmeten les carac-
-

CASTELL D’ENCUS

Un altre dels cellers que cal 

això tenen plantades 23 hec-
tàrees en alta densitat de va-
rietats tals com Cabernet Sau-

Verdot, Sauvignon Blanc, Ries-

VINYA ELS VILARS

El celler Vinya els Vilars es 
-

-
ller deu el seu nom a la fortalesa 
ibèrica de Els Vilars; unes impo-
nents restes arqueològiques que 
es troben als afores del nucli ur-

CERCAVINS

Un altre dels cellers a desta-
car és Cercavins, que es troba a 

-
-

blancs, rosats i negres, joves i de 
-

ANALEC

-
-

-

està batejat amb el nom amb què 
-

-

Amb el suport de: 
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La Guia Peñín és el manual 
de vins espanyols més 
complet del món. Els seus 
professionals s’encarreguen 
de tastar anualment més 
d’11.500 vins i de valorar-

la Guia en el manual més 

professionals del vi.

Enguany, dels vins que puntua 
la Guia, 106 han estat de la DO 
Costers del Segre, dels quals un 
47% han estat puntuats com a 
excel·lents, i un d’ells com a ex-
cepcional, assolint una puntua-
ció de 95 a 100 punts.

D’aquesta manera, enguany 
s’’ha reconegut l’alta qualitat 
dels vins de la Denominació 
d’Origen Costers del Segre.

-
cel·lents cal destacar els vins 
de Castell d’Encús. Dels 8 vins 

que ha presentat, Ekam Essèn-
cia Semidulce 2013 s’ha endut 
94 punts, la qual cosa li atorga 
l’excel·lència. Per la seva ban-

93, igual que Quest 2013, SO2 
2014 i Taleia 2015. Així mateix, 
el vi Acusp 2014 ha assolit els 91 
punts i els vins Ekam 2015 i Taïka 

2012 han arribat als 90. D’aques-
ta manera, dels 8 vins que ha 

-
cats d’excel·lents.

Un dels elements afegits del 
celler és que, a causa del seu 
convenciment en relació amb el 
medi ambient, a Castell d’Encús 

-

d’aquells permesos en l’agricul-
tura orgànica. El celler ha estat 

seus processos la transferència 
fred-calor l’energia geotèrmica 
en un esforç per reduir la despe-

-
te mediambiental.

Aquest dijous dia 16 de novem-
bre Lleida acollirà una jornada 

d’avaluació de producte dels 

-
sell Regulador de la DO Costers 
del Segre.

La jornada arrencarà a par-

amb les inscripcions i el lliura-
ment de la documentació per 
part dels assistents. En acabar, 

la presentació de la jornada, 
que anirà a càrrec de Xavier 

-
sident del Consell Regulador 
de la DO Costers del Segre. A 

Nomen, enginyer agrònom i 
consultor especialista en segu-
retat alimentària durà a terme 
la ponència ‘Les auditories de 

-

-
tèria de qualitat i de seguretat 
alimentària’. A les 11.45 hores 

-

El sector del vi aposta deci-
didament per la qualitat i segu-
retat en la vinya i el vi. La com-
plexitat dels requisits tècnics 
de les auditories d’avaluació 
de qualitat i de salut i la impor-
tància de divulgar-ho al sector 
per a un millor coneixement és 



24 COSTERS DEL SEGRE| MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

El celler Costers del Sió 
va iniciar a l’octubre 

espontània de 4.000 quilos 
de Garnatxa i Syrah en un 
dels trulls de pedra del segle 
XI que la família Porcioles-
Buixó, propietària d’aquest 
celler de la DO Costers del 
Segre, va trobar i recuperar 
ara fa quatre anys. 

-

-
-

-

-

-

-

-
-

FOTO: ACN / Els propietaris de Costers del Sió amb l’enòloga del celler
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SAÓ, VINS QUE INSPIREN 
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Castell del Remei presenta 
de cara a les festes el seu vi 
negre més il·lustre: 1780, 
un emblema del celler que 
encarna la història del vi de 
Catalunya.

Castell del Remei és l’exemple 
perfecte d’enclavament històric: 

de criança de Catalunya i la cin-
quena marca registrada més an-

1780, el vi negre més excels del 
celler, ret homenatge amb el seu 
nom a l’any en què es va iniciar 

Amb més de dos segles d’his-
tòria, Castell del Remei va iniciar 

a Penelles (Lleida) amb el propòsit 
d’elaborar vins de criança de qua-

i el disseny de les instal·lacions 
-sense parangó a la Catalunya de 

-

gir com al primer celler català 
concebut segons el model dels 

Sota la direcció de Tomás Cusiné i 
emparada a la DO Costers del Se-
gre, el celler elabora tres vins ne-

-
boració de vi, és molt més que 

d’un encant que rebel·la la llarga 
història de la propietat, que es 
desenvolupa i creix també com 

El celler Mas Blanch i Jové 
conegut per la seva aposta 
pel territori a través de l’art 

un pas més en l’aposta per 
l’ecologia i la sostenibilitat 
que des del primer moment 
va inspirar aquest projecte.

-
na vinent, més del 99% de l’ener-

parc fotovoltaic que recentment 
-

-
duiran i emmagatzemaran tota 
l’energia necessària per elabo-

calcula que hi haurà un excedent 
important d’energia que oferiran 
de forma gratuïta als visitants per 
recarregar els seus vehicles elèc-

celler a Catalunya en fer aquest 
-

tenible enèrgicament, segueix 
-

tant per protegir el medi ambient 

A més de les nombroses visites 
guiades que duu a terme, des 
del celler Vinya els Vilars s’ofe-
reixen les seves instal·lacions 
per a la celebració de festes i es-

una completa oferta de produc-
tes i serveis capaç d’adaptar-se 
a les necessitats i pressupostos 
de cada client, des de diferents 
opcions de càtering, parament, 
espais a l’interior i a l’exterior 


