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Després de la temporada estival, toca parlar d’un vi
elaborat a casa nostra. El celler Batlliu de Sort és
un dels darrers projectes que s’estan realitzant a
les nostres terres. El celler, que podem trobar al nord
de la nostra província, és un dels que tenen les vi-
nyes a més alçada de Catalunya.

La història comença per la inquietud que tenen
cinc pallaresos per plantar vinya i, no només això,
sinó per poder recuperar l’esplendor que hi havia
hagut a la zona feia anys.

A finals del 2007, es plantegen definitivament
plantar diferents varietats de raïm. Entre les esco-
llides: la pinot noir i el riesling.

A banda d’aquestes, també s’escullen varietats
com la garnatxa negra, garnatxa blanca, sauvignon
blanc, gewurstraminer, sirà, entre d’altres, però aques-
tes, d’una manera experimental. Sobretot per veure’n

FITXA TÈCNICA
Celler: Batlliu de

Sort

Zona: DO

Costers del

Segre (subzona

Pallars)

Varietat: ‘pinot

noir’

Tipus de vi:

criança

reductiva durant

10 mesos en

dipòsits d’acer

inoxidable

Grau: 14%

Preu: 12 €

l’adaptació i la possibilitat de
poder fer algun treball amb
algunes plantes més enda-
vant.

En un principi, tot va co-
mençar a la finca Barreró,
una petita extensió de no
més de 2 hectàrees de vinya
on van plantar principalment
pinot noir. Poc temps des-
prés van adquirir la borda
d’en Cebrià. Allí disposaven
d’unes 50 hectàrees de
vinya, amb diferents orien-
tacions, inclinacions i diver-
sificació de terrenys, prin-
cipalment, rics en calcari
però també amb zones de
pedres de pissarra.

En aquest espai, a banda
de plantar-hi més pinot noir
fruit dels bons resultats que
els van donar les proves que
varen fer amb el raïm obtin-
gut de la primera collita, es
van decidir pel riesling i el vi-
ognier.

L’any 2010, elaboren els
seus primers productes. A
banda del vi bord, surten a
la llum els Biu, tant el blanc
(pinot noir vinificat en blanc
amb viognier) com el negre
(pur pinot noir). El nom vol
explicar què representen:
dos productes vius (jugant
amb la fonètica) per la seva
condició de vins de munta-
nya i, sobretot, per tenir més
vivacitat i acidesa.

Reserva personal
per Xavier Ayala

BIU NEGRE’10

xavier@gastrosolucions.com
http://reservapersonallectura.blogspot.com

ESPAI FUNATIC
Direcció: Pi i Margall, 26, baixos, 25004

Lleida

Destaca: Les sales, anomenades Box,

amb diferents capacitats, disposen de

material audiovisual per projectar vídeo.

Preus: berenar aniversari, 15 € per

persona; menú pica-pica, 19 € (mínim 8

persones); menú degustació, 27 €;

menú especial, 36 € (mínim de 4

persones).

Tipus de cuina: De mercat i d’autor.

Reserves: 689 926 346.

pacoroige@funatic.es

Més informació: www.funatic.es

Quan algú pensa a organitzar una festa
sorpresa en què voldrà projectar un vídeo
dels millors moments de l’homenatjat, el
primer lloc que passa pel cap per acollir
tal esdeveniment a Lleida és l’Espai Fu-
natic. Disposa de sales (anomenades Box)
de diferents capacitats que permeten dur
a terme la celebració d’una manera ín-
tima, com si s’estigués a casa, però amb
totes les comoditats d’un restaurant, i més,
fins i tot. Totes les sales disposen d’un

equip audiovisual que poden utilitzar els
mateixos clients o bé demanar l’ajuda del
tècnic, si els resulta farragós. Això sig-
nifica que es pot posar la música que
un mateix porti per ambientar el sopar i
abaixar-ne o apujar-ne el volum al gust,
cosa que s’agraeix, sobretot quan el xi-
varri de la gent es descontrola i la música
es converteix en un veritable obstacle per
escoltar qui tens al costat. A l’hora de
fer la reserva, cal dir quin acte s’hi cele-
brarà: un aniversari, un comiat de solter o
soltera... De manera que l’staff pugui aju-
dar a fer que els moments màgics i im-
portants de la nit surtin perfectes.

Els divendres, dissabtes i vigílies de
festius, les sales tanquen a les 01.30
hores. En principi, la resta de dies, l’hora
màxima és la una de la matinada, però es
pot pactar amb els responsables. Si el que
busquen és un lloc per celebrar un ani-
versari infantil, tenen l’opció del menú be-
renar aniversari i disposaran d’una de les
sales fins a les 20.00 hores. Els menús
d’adult, els preus dels quals ja inclouen el
lloguer de sala i audiovisuals, són correc-
tes i variats. Bona festa!

Un espai per a la celebració
La cuina no és l’atractiu principal, sinó les condicions
úniques per fer festes sorpresa i aniversaris

Sortim?
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