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VITICULTURALASITUACIÓDELSECTOR ➜

MARÍAMOLINA
❘ TREMP ❘ Divuit viticultors dels 19
que hi ha als Pallars es van re-
unir ahir aTremp amb el presi-
dent de la DO Costers del Se-
gre, Xavier Farré, en una jorna-
da organitzada per l’ajuntament
en què es va fer patent la neces-
sitat de crear un lobby de pres-
sió per promoure la subzona pro-
ductora del Pirineu, inclosa en
aquesta DO. La intenció és cre-
ar un grup de treball per impul-
sar els vins que es produeixen
en una zona que està cobrant es-
pecial rellevància perquè la mar-
ca Pallars pugui tindre la seua
pròpia especificitat dins de la de-
nominació d’origen.

Aquest lobby també hauria
d’unir forces a l’hora d’aconse-
guir subvencions de la Unió Eu-
ropea, en concret del programa
Leader. La convocatòria s’obri-
rà aquest any. Pel que fa a la pos-
sibilitat de tindre una DO prò-
pia del Pallars, Farré va indicar
que“és poc factible, ja que l’ex-
tensió encara és petita, motiu
pel qual treballar dins de Cos-
ters del Segre és molt més pràc-
tic”.

L’altitud de la zona, a uns 900
metres de mitjana, el clima no
excessivament rigorós (que s’ha
extremat a les zones del pla a
causa del canvi climàtic) i la par-
ticular composició geològica del
sòl del Pallars, sobretot del Jus-

sà, ha fet que molts agricultors i
productors, entre els quals hi ha
Bodegas Torres (vegeu el des-
glossament), optin pel cultiu de
la vinya. En l’actualitat, hi ha
182 hectàrees dedicades a
aquest cultiu als municipis de
Sort, Gavet de la Conca,Tremp,
Talarn, Isona i Conca Dellà, Lli-
miana i la Conca de Dalt a les
quals se sumaran, pròximament,
una vintena d’hectàrees del nu-
cli de Pessonada (Conca de Dalt)
i unes altres sis a Salàs.

L’ajuntament deTremp orga-
nitzarà al novembre una jorna-
da amb el lemaVins d’alçada.
Cultius de nivell, enfocat a ex-
plicar les tècniques de produc-
ció de la vinya en àrees de mun-
tanya i que inclourà una visita a
la zona del Bearn francès.

Divuit productors dels Pallars s’uneixen
per impulsar la promociódels seus vins
A través de la DO Costers del Segre, que es compromet a respectar la seua especificitat

L’ajuntament de Tremp va reunir ahir divuit viticultors dels Pallars amb l’objectiu de crear un ‘lobby’ de pressió perquè

aquesta subzona, integrada dins de la DO Costers del Segre, tingui la seua pròpia distinció dins de la marca. Així

mateix, els productors volen unir forces a l’hora de reclamar ajudes de l’Administració.

Alguns productors pallaresos van visitar les finques de Bodegas Torres a Tremp.
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Altitud
❚ La subzona vinícola del Pallars
té una altitudmitjana d’entre 900
i 950 metres.

Extensió

❚ En l’actualitat, hi hamés de 182
hectàrees conreades amb ceps
de diverses varietats de raïm, a
les quals se’n sumaran una altra
trentena pròximament.

Municipis

❚Hi ha cultius de vinya a Sort, Ga-
vet, Tremp, Talarn, Isona, Conca
de Dalt, Llimiana i Salàs de Pallars.

Cellers

❚ Sis cellers pallaresos estan dins
de la DO Costers del Segre: Vila
Corona, Castell d’Encús, Orcau-
vins, Batlliu de Sort, Mas Garcia
Moret i Terré de Pallars. Ben avi-
at s’hi unirà un celler de Figuero-
la d’Orcau. Cada vegada hi ha
més producció domèstica per a
autoconsum.

A l’espera queTorres instal·li un celler a la zona
Els viticultors creuen que aquesta obertura de la firma recolzaria la marca
Pallars. L’empresa inaugurarà un centre de refrigeració de most el 2014

❘ TREMP ❘ BodegasTorres va ar-
ribar al Jussà el 1999 per abor-
dar el cultiu de la vinya de ca-
ra a la producció de vi. Les
condicions geològiques del ter-
reny i el clima van fer que op-
tés per una comarca de mun-
tanya, en concret, per finques
amb una altitud mitjana d’en-
tre 900 i 950 metres. En l’ac-
tualitat, l’empresa compta amb
120 hectàrees conreades al
municipi deTremp i té previst
posar en marxa l’any que ve
un centre de refrigeració de
most, tot i que, segons els pro-
ductors que ahir van visitar al-
gunes de les seues finques,
l’ideal per donar un reconei-
xement definitiu als vins del
Pirineu seria que la firma tin-
gués el seu propi celler a la zo-
na.

Els tècnics preveuen que la
verema al Pallars pugui co-
mençar a finals de setembre,
ja que va molt retardada per-
què els mesos de primavera
han sigut molt freds i el raïm
encara és verd, segons va ex-
plicar Xavier Farré.

Els viticultors escolten les explicacions de Xavier Farré sobre el funcionament de la DO.
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Segons l’alcalde deTremp,
Víctor Orrit, la producció de
vi en finques de muntanya és
una iniciativa que cada vega-
da va prenent més força i que
podria reportar la creació de

nous llocs de treball, a més de
comportar la promoció del ter-
ritori.Així mateix, va destacar
la joventut de molts dels pro-
motors i el seu afany de prio-
ritzar la qualitat davant de la

quantitat. El consistori, un dels
impulsors a l’hora d’implan-
tar la vinya en finques de mun-
tanya, dóna suport a totes les
propostes dels productors a
l’hora de facilitar tràmits.

CONDICIONS IDÒNIES

L’altitud, el clima i la

composició del sòl fan

cada vegada més òptim

el cultiu de la vinya
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