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DENOMINACIÓ D’ORIGEN

COSTERS DEL SEGRE

La DO Costers del Segre, el
segell del territori lleidatà
El caràcter interior, allunyat
del mar, ha fet que durant
segles l’àrea de la DO
Costers del Segre estigués
allunyada de les vies de
comercialització, resultant
uns vins amb trets propis i
característics.
Va ser el primer lloc de Catalunya
on es van introduir les varietats
de cabernet sauvignon, merlot i
chardonnay, al costat de les varietats autòctones, i es van adoptar
les tècniques californianes de vinificació.
L’any 1983 en Jaume Siurana,
director de l’Incavi, i en Manuel
Raventós Artes, director general
de Codorniu i del Celler de Raimat, varen considerar que l’excel·lent qualitat vitivinícola de les
comarques lleidatanes i la tradició de zona calia que fos vetllada
per un consell regulador a la vegada que liderés la promoció de
la regió aprofitant el gran èxit manifest dels vins de Raimat.
Arran d’aquestes converses es
van reunir al Casal de la Caixa a
Tàrrega Miquel Cabestany, Bernat
de l’Albi, Santacreu d’Artesa, en
Pujol d’Extensió Agrària i gent de
les Garrigues, les valls de Riucorb,
Artesa i Raimat.
Allí es van anar donant forma i
es va configurar el que és l’actual
Consell Regulador.
Finalment, la Denominació

d’Origen va ser constituïda delimitant els pobles de les quatre
subzones. Posteriorment, es va
ampliar l’àmbit geogràfic de la
Denominació d’Origen Costers
del Segre amb dues subzones
més: Pallars Jussà i Segrià. Actualment, l’àmbit geogràfic queda
definit amb set subzones: Artesa
de Segre, Urgell, Garrigues, Pallars Jussà, Raimat, Segrià i Valls
del Riu Corb. La finalitat del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre és
vetllar per aquesta tradició vitivinícola i garantir l’excel·lent qualitat dels vins produïts als cellers
que hi són inscrits. En l’actualitat,
la DO Costers del Segre compta
amb 38 cellers, 250 referències i
4.000 hectàrees de vinya.
MAS GARCIA MURET
Situat al Pallars Jussà, el celler
Mas Garcia Muret és un dels que

El celler Mas
Garcia Muret
se situa al
Pallars Jussà

siva per a l’elaboració dels seus
vins. Així, poden garantir que els
seus vins transmeten les característiques especials de la geografia, la geologia i el clima de la
terra.
CASTELL D’ENCUS
Un altre dels cellers que cal
destacar és Castell d’Encús. La
missió de Castell d’Encús és la
d’obtenir vins d’alta qualitat. Per
això tenen plantades 23 hectàrees en alta densitat de varietats tals com Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah, Petit
Verdot, Sauvignon Blanc, Riesling, Semillon i Albarinyo entre
d’altres.
VINYA ELS VILARS
El celler Vinya els Vilars es
troba situat a Arbeca, una petita localitat ubicada a la província
de Lleida. Es tracta d’una petita
explotació vitivinícola fundada
per Antoni Aldomà i Sans. El celler deu el seu nom a la fortalesa
ibèrica de Els Vilars; unes imponents restes arqueològiques que
es troben als afores del nucli urbà i que són considerades com el
vestigi ibèric més important i més
ben conservat de Catalunya.
CERCAVINS

s’adscriu en la D.O. Costers del
Segre. Tota la seva producció de
raïm és de collita pròpia i exclu-

Un altre dels cellers a destacar és Cercavins, que es troba a
la subzona de la vall del Riu Corb,

de tradició centenària en el cultiu de vinyes. Actualment, elaboren 200.000 ampolles entre vins
blancs, rosats i negres, joves i de
criança, reposats en bótes de roure francès, americà i hongarès.
ANALEC
Analec és un petit celler familiar creat recentment. El celler està situat a la població de Nalec, a
la comarca de l’Urgell, dins la D.O.
Costers del Segre i la subzona Vall del Corb. La primera elaboració
es va realitzar l’any 2006. El celler
està batejat amb el nom amb què
es coneixia la població que l’acu-

ll durant l’edat mitjana, Nalec.
Actualment, disposa de 22 hectàrees de vinyes pròpies. Només

Analec disposa
actualment de
22 hectàrees de
vinyes pròpies
una part de la producció de raïm
la destinen als seus vins. La resta
es ven a altres cellers.

Terres d’interior. Vins amb caràcter.
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