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La primavera se’ns presenta al davant amb energia renovada i ens promet un 
ventall de reptes apassionants per continuar mimant aquest bocí de terra que 
és la DOQ Priorat i el seu fruit en forma de vi. Els reptes que ens marca el ritme 
de la natura apareixen sempre frescos i joves, malgrat que ens diuen coses 
molt semblants des de fa segles i estan relacionats amb les feines cícliques al 
camp i al celler.

Un altre conjunt de reptes ens espera a la cantonada i té a veure amb la ma-
nera com ens autoconeixem i expliquem els nostres vins, començant durant el 
mes d’abril pel Tast de Finques i Viles i per la jornada Poboleda Vins.

Són cites immediates que ens provoquen vertigen i a la vegada molta il·lusió 
i responsabilitat. Aquest any el Tast de Finques i Viles presenta un canvi im-
portant: el primer dia el dedicarem en una part als vins blancs. Especialment 
engrescador és el repte d’Espai Priorat, que després d’una primera edició el 
2011 es repetirà amb algunes modificacions organitzatives fruit de l’experièn-
cia anterior i amb l’esperança de continuar explicant al món les nostres virtuts, 
trets identificadors i maneres de treballar i entendre la terra. 

També a partir de l’abril engeguem les mostres i trobades a l’entorn dels nos-
tres vins, uns esdeveniments que ens singularitzen i posen en contacte el 
nostre producte amb els aficionats i professionals sempre des del territori 
d’origen. 

Amb la voluntat de continuar aprofundint lligams entre tots nosaltres, també 
repetirem la trobada per a cellers i viticultors, de la qual esperem extreure 
noves idees i propostes per continuar millorant dia a dia el rumb de la nostra 
denominació d’origen. Us desitgem bona feina i molts èxits davant la nova 
primavera que s’obre radiant i exultant davant nostre.

Consell Editorial
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El 2012 ens va deixar una precipitació de 410 l/
m2, que fou lleugerament inferior a la mitjana dels 
últims anys però molt similar a la recollida durant el 
2011. Malgrat això, durant el 2011 la distribució 

de la precipitació fou més regular al llarg de l’any 
que no pas el 2012. La quantitat d’ aigua recollida 
el 2012 es concentrà en bona mesura a la tardor, 
especialment a l’octubre, quan es van recollir 161 

l/m2, essent l’octubre més plujós dels últims anys.
La temperatura mitjana del 2012 fou 4 dècimes 
superior a la mitjana dels darrers anys, mentre que 
la humitat relativa fou lleugerament inferior. Malgrat 
això, el condicionant més important per a la viticul-
tura va ser la manca de pluges significatives des 
de la brotada dels ceps fins a la verema. Aquest és 
un factor habitual altres anys però amb l’agreujant 
que durant la tardor i l’hivern del 2011 l’absència 
de pluja va ser destacable. Així, durant el 2012, la 
vinya es va desenvolupar paulatinament i amb un 
vigor inferior a la majoria d’anyades precedents. El 
dèficit hídric de maig i juny hi tingué molt a veure. 
Tanmateix, la manca de pluges i un vigor moderat 
van ajudar a consolidar una verema molt sana i de 
bona qualitat. 

D’aquest 2013 i fins al moment, cal destacar que 
entre febrer i principis de març, l’estació meteoro-
lògica de  Torroja del Priorat porta recollits més de 
112 l/m2, distribuïts entre l’episodi de neu dels dies 
22 i 23 de febrer i els temporals de llevant posteri-
ors, que van provocar que els rius i rieres baixessin 
com feia temps que no es veia.  Aquestes reserves 
d’aigua al sòl facilitaran una bona brotada dels ceps.

 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre  novembre desembre 

Precipitació (mm) 1,4 1,6 43 78,2 9 8 13,6 1,8 48,4 161 41,4 2,8 

Temperatura mitjana (ºC) 6,74 5,28 11,67 12,85 18,61 23,74 23,72 26,42 20,84 16,54 10,77 8,27 

PARLEM DE…

LA CLIMATOLOGIA
DEL 2012 ]

CLIMOGRAMA DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA 
DE TORROJA DEL PRIORAT (ANY 2012)

Les recents llevantades han provocat una avinguda dels rius com feia temps que no es veia, 
com és el cas del Siurana al seu pas per Torroja del Priorat
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Alguns dels principals professionals del món del vi 
de diferents països d’arreu del món tornaran a visi-
tar el cor de la Denominació d’Origen Qualificada 
(DOQ) Priorat els dies 13, 14 i 15 de maig de 2013 
amb motiu d’Espai Priorat - II Mostra Interna-
cional de Vins de la DOQ Priorat, un aparador 
dels Priorat pensat per a seduir un selecte grup for-
mat per una seixantena de professionals del món 
del vi i periodistes especialitzats de les publicaci-
ons més importants d’aquests països. 

Després de l’experiència de 2011, els productors 
i el Consell Regulador de la DOQ Priorat han volgut 
repetir aquesta proposta que va afavorir l’obertura 
de nous canals de promoció per als vins Priorat a 

diferents països més enllà de la Unió Europea.

Espai Priorat buscarà explicar els vins en el seu ter-
reny originari a significats prescriptors internacio-
nals de països com els Estats Units d’Amèrica, Ca-
nadà, Rússia, Suïssa i diversos països asiàtics i de 
l’Amèrica llatina. Es tracta dels anomenats “tercers 
països”, és a dir, aliens a la Unió Europea, que ofe-
reixen mercats emergents capaços d’atraure pro-
ductes de qualitat com el vi de la DOQ Priorat. De 
fet, Espai Priorat tornarà a comptar amb el suport 
d’un dels programes de la Unió Europea dedicats a 
la internacionalització a tercers països.

En aquesta nova cita mundial els vins Priorat es pre-

sentaran a experts compradors i distribuïdors que 
han fet un forat en les seves agendes per veure, 
viure i copsar els Priorat en el seu ambient original. 
Una aposta decidida de persones coneixedores de 
milers de vins del món que desitgen trepitjar la DOQ 
Priorat i descobrir l’origen autèntic d’aquests vins.

Els encarregats de deixar testimoni i difondre als pú-
blics dels seus països aquesta experiència única se-
ran altra vegada una vintena de periodistes especia-
litzats en el món del vi que també s’han decantat per 
entrar en contacte amb aquest territori i contemplar 
unes vistes que només havien pogut intuir a través 
del tast dels Priorat. “Sabem que són persones 
amb amplis coneixements sobre els nostres vins i 

DESTAQUEM

UNA CINQUANTENA DE 
PRESCRIPTORS INTERNACIO-
NALS TORNARAN A VISITAR 
LA DOQ PRIORAT AMB MOTIU 
D’ESPAI PRIORAT 2013 ]

ESPAI
PRIORAT

La 2a edició de l’esdeveniment promogut pel Consell Regulador aplegarà més de 50 experts de fora de la Unió Europea. A la imatge, un moment del tast durant la primera edició d’Espai 
Priorat, celebrada el 2011
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que possiblement no han tingut encara l’oportunitat 
de descobrir l’entorn natural, les viles i les persones 
que els fan possibles: el que els proposem és que 
descobreixin amb nosaltres quina és la realitat del 
terrer de llicorella, dels nostres costers i terrasses i 
de les olors i colors que ens acompanyen dia a dia 
en la nostra tasca de conreu i producció”, explica el 
president de la DOQ Priorat, Toni Alcover. 

TASTOS, VINYES I CELLERS:
EIx DE LA PROPOSTA

Per explicar als visitants com és la DOQ Priorat, 
l’organització proposa un programa centrat en di-
versos tastos i visites a vinyes i cellers. D’aques-

ta manera, els tasts es completaran amb recor-
reguts i visites per indrets únics de gran bellesa 
que de ben segur impressionaran els visitants 
internacionals. Després de l’arribada dels con-
vidats el dilluns 13 de maig durant la tarda, els 
participants dedicaran el matí de dimarts dia 14 
a conèixer les vinyes de la DOQ Priorat. Aquest 
bloc del programa s’ha batejat com “Espai Vi i 
Paisatge”. Al migdia la comitiva es concentrarà 
al recinte monumental d’Scala Dei, on es troben 
les restes de l’antic monestir cartoixà que va cons-
tituir, al segle XII, el bressol de la cultura vinícola 
de l’actual Priorat. Aquest serà el moment d’”Es-
pai Vi i Història” i d’“Espai Vi i Sentits”, en què 
els assistents podran conèixer la història del vi del 
Priorat i descobrir un muntatge sobre la riquesa 

aromàtica i geològica que dóna identitat als vins 
Priorat, immersos en un espai restaurat dins de 
la mateixa cartoixa.  La descoberta d’aquests 
muntatges serà complementària als tastos dels 
vins proposats pels diferents cellers en un espai 
de tast específic. La jornada del dia 14 finalitzarà 
amb “Espai Vi i Gastronomia”, un sopar amb 
maridatge de vins i gastronomia de la DOQ Pri-
orat.

Durant la jornada del dimecres, 15 de maig, es 
durà a terme el comiat oficial a Torroja del Priorat i 
els visitants realitzaran les últimes visites programa-
des amb els responsables dels diferents cellers de 
la DOQ Priorat inscrits en aquesta mostra i podran 
conèixer les seves instal·lacions directament.

El passat mes de gener una comitiva de sommeliers 
i responsables de compres del sector de l’hostaleria 
de Mònaco va visitar diversos indrets de la DOQ Pri-
orat per conèixer directament els seus vins i el terri-
tori. En concret, el 17 de gener es va realitzar un tast 
a l’allotjament rural Cal Compte de Torroja en què es 
van presentar alguns vins als visitants monegascos.

El president de l’Associació de Sommeliers 
de Mònaco i sommelier en cap de l’Hotel de 
París de Monte-carlo, Patrice Frank, es va 
mostrar impressionat pels vins i els paisatges 
del Priorat i va assegurar que “els vins Prio-
rat, almenys els que nosaltres hem tastat, es 
situen al capdamunt del cistell dels vins inter-

nacionals”. Segons Frank, el de la DOQ Priorat 
és un dels “grans ‘terroirs’ ben treballats per 
homes i dones apassionats”. El portaveu dels 
sommeliers de Mònaco va afegir que “hi ha un 
bonic futur per als vins d’aquesta regió i jo hi 
tornaré, amb molt de gust, per beure’ls d’aquí 
a un temps”.

El proper dimarts 28 de maig és previst que tingui 
lloc a la sala d’actes de la Cartoixa de Scala Dei 
la segona Jornada participativa per a cellers i viti-
cultors de la DOQ Priorat. La jornada vol crear un 
espai de trobada per als cellers i viticultors de la 
DOQ Priorat, així com promoure la comunicació i 

l’intercanvi d’experiències entre els diferents agents 
que formen part de la denominació d’origen. En la 
jornada és previst que hi hagin dos blocs temàtics 
de ponències oberts al debat dels membres de la 
DOQ Priorat (cellers i viticultors): La Vinya i El Vi. Per 
poder participar a la jornada cal que us adreceu 

al Consell Regulador (mail: info@doqpriorat.org / 
telèfon: 977 839 495). Les persones interessades 
a presentar una ponència a la jornada cal que adre-
cin la seva proposta al Consell Regulador (info@
doqpriorat.org / 977 83 94 95). El termini per a 
inscriure’s finalitza el proper 6 de maig.

ELS SOMMELIERS 
DE MòNACO 
VISITEN 
LA DOQ PRIORAT ]

II JORNADA PARTICIPATIVA PER 
A CELLERS I VITICULTORS DE 
LA DOQ PRIORAT ]

Tast de 
Sommeliers
de Mònaco

dimarts 
28 de maig
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Breu història del celler

L’any 2005, amb l’elaboració del vi “Pardelasses”, 
s’inicià el camí del celler Aixalà i Alcait.

Poc a poc, el celler va anar augmentar la seva 
producció des de les 300 ampolles fins les 15000 
actuals. També s’elaboren nous vins: “Les Clivelles 
de Torroja”, monovarietal de carinyena; “Destran-
kis”, cupatge de garnatxa i carinyena; i “El Coster 
de l’Alzina”, un monovarietal de carinyena elabo-
rat amb raïms de vinyes velles de coster.

L’explotació és de caràcter familiar, i tant les vi-
nyes com els vins estan emparats pel Consell Ca-
talà de la Producció Agrària Ecològica.

Durant l’any 2012 la família Aixalà i Alcait ha do-
nat un pas molt important en la seva trajectòria 
amb la construcció d’un nou celler.

Breu història del celler

El 1720, la família Sedó i la família Barceló ja es 
dedicaven al cultiu de vinyes a Bellmunt. En Jo-
sep Ramon Sedó agafà la responsabilitat de l’ex-
plotació familiar el 1986. L’any 2007, amb l’es-
tancament del mercat del raïm jove al Priorat, la 
família comença a buscar noves sortides: el Celler 
Sedó Barceló i l’ agrobotiga “Lo Cistell del Pagès”. 
La idea és fer un vi per a tothom per poder arribar 
a un mercat més ampli i popular.

Tots els cultius els treballem amb unes pràctiques 
semblants a la Producció Integrada perquè creiem 
que és el sistema de cultiu més racional i soste-
nible.

NOM DEL CELLER: CELLER AIxALÀ I ALCAIT

VARIETATS TREBALLADES: 
Negres: carinyena i garnatxa

MARQUES COMERCIALITZADES: Destrankis, El 
Coster de l’Alzina, Les Clivelles de Torroja 
i Pardelasses

DADES DE CONTACTE:
Responsable: Jordi Aixalà i Jansana
Enòleg: Jordi Aixalà i Jansana
Adreça: C/ Balandra, 8 · 43737 Torroja del 
Priorat
Telèfon: 629 507 807
A/e: pardelasses@gmail.com
Web: www.pardelasses.com

NOM DEL CELLER: CELLER FAMILIA SEDO-
BARCELO  

VARIETATS TREBALLADES: 
Negres: garnatxa, garnatxa peluda cari-
nyena, sirà, merlot i cabernet sauvignon
Blanques: garnatxa blanca

MARQUES COMERCIALITZADES: Sedo-Barcelo vi 
jove 2010 i Sedó-Barceló criança 2009

DADES DE CONTACTE:
Responsable: Josep Ramon Sedó Cabré
Enòleg: Santi Torrella
Adreça: C/ Masets, 15 – Bellmunt
Telèfon: 650 930 915
A/e: sedobarcelopriorat@gmail.com
Web: www.sedobarcelopriorat.info

[ ELS 
CELLERS 

AMB NOM 
PROPI 

EN AQUESTES PÀGINES PRETENEM 
DONAR A CONÈIXER ELS CELLERS DE 
LA DOQ PRIORAT. TOT I QUE NO SÓN 
CRONOLòGICS, PRETENEN MARCAR 
L’ANTIGUITAT DELS NOSTRES CELLERS, 
SEGONS ELS REGISTRES.
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Breu història del celler

La família Ferrús Guasch, amb arrels pròximes al 
Priorat,  va adquirir l’any 2006 la finca “Mas d’en 
Blei” de 17,5 ha. situada a la Morera de Mont-
sant, amb l’objectiu d’impulsar una empresa fa-
miliar dedicada a la producció de vins artesanals 
de qualitat.

La finca va recuperar valor agrícola amb la plan-
tació de 20.000 ceps, realitzada seguint les in-
dicacions de l’enòleg Jordi Torrella. Les varietats 
utilitzades, majoritàriament garnatxes i carinyena,  
són les adequades als vins que es volen produir, al 
sòl de llicorella i a l’orientació i altitud dels diver-
sos sectors de la plantació.

El celler i l’antiga masia, de la que se n’ha tro-
bat evidències de l’any 1756, s’integren dins d’un 
conjunt de construccions a la riba del riu Siurana.

Breu història del celler

La nostra història en el món del vi s’inicià l’any 
1949 quan Manuel Gomez, pare de l’actual pro-
pietari, obrí un local a Sant Cugat del Vallès de-
dicat a la venda de vins a doll. L’any 1998 la 
família adquireix unes parcel·les a La Morera de 
Montsant juntament amb en Joan Milà. El seu 
fill, Eloy Milà és qui s’encarrega de l’elaboració 
del vi “Maius”. La primer anyada d’aquest vi fou 
la de 2004. L’any 2011 es construeix un nou ce-
ller a la pròpia finca.

NOM DEL CELLER: MAS D’EN BLEI

VARIETATS TREBALLADES: 
Negres: garnatxa, carinyena, cabernet 

franc, merlot i Sirà
Blanques: garnatxa blanca, pansal, 

macabeu, moscatell i pedro ximenes

MARQUES COMERCIALITZADES: 
Clos Martina (blanc) Blei (negre)

DADES DE CONTACTE:
Responsable: Jordi Torrella

Enòleg: Jordi Torrella
Adreça: Mas d’en Blei · 

La Morera de Montsant
Telèfon: 977 262 031 · 686 246 679

A/e: info@masdenblei.com
Web: www.masdenblei.com

NOM DEL CELLER: MAIUS VITICULTORS

VARIETATS TREBALLADES: 
Negres: cabernet, 

garnatxa, sirà i carinyena

MARQUES COMERCIALITZADES:
Maius i Indret

DADES DE CONTACTE:
Responsable: Josep Gomez 

Enòleg: Eloy Milà
Adreça: POL 11 PAR 16 de La Morera

Telèfon: 696 998 575
A/e: jgomez@maiusviticultors.com

Web: www.maiusviticultors.com
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TAST DE FINQUES I VILES

TORNA EL TAST DE FINQUES I VILES 
EL 23 I 24 D’ABRIL ]

Els dies 23 i 24 d’abril torna el Tast de Fin-
ques i Viles al local social d’Scala Dei, un 
tast que enguany arriba a l’onzena edició. 
Com a novetat, i a diferència d’anteriors 
edicions, a banda dels vins negres de la co-
llita 2011 també s’hi podran presentar els 
vins blancs que optin a la qualificació de 
finca o vila.

D’aquesta manera, la jornada de dimarts dia 
23 es reservarà al tast de vins blancs que 
optin a finca o vila, així com al tast de 24 
microvinificacions de garnatxa i carinyena 

corresponents a les 12 subzones de la De-
nominació d’Origen (collita 2012). El dime-
cres dia 24 es reservarà per a la qualifica-
ció dels vins negres que optin a finca o vila.

Els cellers que desitgin sol·licitar la qualifi-
cació del seu vi han de fer arribar al Consell 
Regulador abans del 16 d’abril la correspo-
nent sol·licitud de qualificació i participació. 
Cada vi dóna dret a participar en el tast i 
a obtenir un informe elaborat pels investi-
gadors de la URV i VITEC que exposa els 
resultats relatius al vi participant, tot com-

El Tast de Finques i Viles reuneix anualment enòlegs i professionals del vi al local social d’Escaladei
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EL TAST DE FINQUES I VILES:
REEIXIR EN EL TREBALL EN COMÚ

parant-los amb el conjunt de mostres de la 
seva categoria, en funció de la composició 
varietal i també en comparació a totes les 
mostres presentades. 

El Tast de Finques i Viles representa una im-
portant prova d’autoconeixement per als ce-
llers que s’hi presenten. Es tracta d’un tast 
“a cegues”, és a dir, que en el moment del 
tast no es coneix el celler ni la marca d’on 
prové el vi. En el tast hi ha enòlegs dels 
cellers que participen en el tast, profes-
sors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 

i experts de l’Institut Català de la Vinya i el 
Vi (INCAVI) que avaluen en quantitat i quali-
tat les característiques visuals, olfactives i 
gustatives. També es fa una breu descripció 
del vi. Entre aquestes característiques hi ha 
l’estructura, l’harmonia, i la permanència en 
boca. 

Tota aquesta informació, més enllà d’utilit-
zar-se en forma de puntuacions i qualifica-
cions, s’utilitzarà amb l’objectiu d’identificar 
la singularitat dels vins elaborats a la DOQ 
Priorat com a originaris i fidels a un territori 

(al “terroir”) i comprovar que mantenen uns 
paràmetres de tipicitat i identifiquen els vins 
com a propis d’una terra i unes varietats de-
terminades.  Aquesta edició tornarà a estar 
coordinada per l’equip d’experts de VITEC-
Parc Tecnològic del Vi, adscrit a la URV, que 
recollirà mostres dels vins participants i les 
analitzarà químicament al seu parc científic.

Després que l’any 2012 es complís la desena 
edició del tast de vins a sortida de bóta, que 
s’anomena Tast de Finques i Viles, és el mo-
ment de fer un balanç del que ens ha aportat 
aquesta experiència. L’evolució dels vins de la 
DOQ al llarg d’aquesta dècada és innegable, els 
enòlegs han millorat els criteris en la maduració 
del raïm, les seves elaboracions, les criances, 
les botes... Fruit de tot plegat el caràcter dels 
vins ha canviat en la cerca de l’harmonia, amb 
més fruita i tanins més amables en el paladar. 
L’organització del tast de finques i viles també 
es pot dir que s’ha afinat. Cal anomenar els ini-

cis amb la Maria Lluïsa Banyuls, que va intentar, 
seguint les premisses de l’anàlisi textual, treure 
unes primeres conclusions. Amb la incorpora-
ció de la URV, a través de Josep Maria Mateo, 
del departament de Matemàtiques, i de la meva 
persona, vàrem començar  modificant la fitxa 
per fer el que tècnicament s’anomena una Anà-
lisi Quantitativa Descriptiva (QDA), que permet 
extreure dades per mitjà d’un tractament esta-
dístic. La incorporació d’una professora de la 
UPC, Mònica Becue, el 2009, ha permès in-
tentar tornar a l’origen, tot fent una anàlisi de 
text conjuntament al QDA. Així mateix, la seva 
col·laboració ens va permetre incorporar el dis-
seny del tast planificat, de manera que tots els 
tastadors tasten els vins en diferents ordres i 
amb un vi precedent diferent, per evitar que la 
fatiga del tastador penalitzi els darrers vins tas-
tats. De la seva feina cal esmentar la capacitat 
per detectar, en els vins del tast del 2009, dos 
patrons de vi: uns en què es cercava l’elegància 
i una altre en què s’observava la concentració.

La darrera incorporació, el 2011, ha estat VITEC, 
el Parc Tecnològic del Vi, que també va organitzar 
el 2012 el tast i que aporta la seva tecnologia i el 
saber de la Cristina López, la responsable d’Anà-
lisi Sensorial. A la URV, amb aquestes dades i 
completant estudis directament sobre el vi, la 
gent de Química Analítica han treballat les dades 
per intentar veure zonificacions, però fins ara no 
s’ha reeixit. Per acabar sols voldria resumir els 
resultats del darrer treball que desenvolupà una 
alumna de màster, l’Ana Pimentel,  que basant-se 
en les dades del tast del període 2006-2010 va 
poder treure les següents conclusions, per les 
zones de les quals es tenien prou vins:

Bellmunt: els vins de garnatxa tenen més es-
tructura, quantitat i qualitat de taní i color més 
púrpura i en canvi  és menys vegetal i reductiva. 
Els vins amb barreja garnatxa i carinyena sobre-
tot marquen la fruita fresca i en menys mesura 

notes làctiques i vegetals, amb una qualitat de 
taní superior a la mitjana.

El Molar: els vins del Molar de garnatxa i ca-
rinyena mostren aromes empireumàtics superi-
ors a la mitjana.

Masos de Falset: les garnatxes tenen una to-
nalitat púrpura, estructura i qualitat de taní per 
damunt de la mitjana.

Gratallops: en aquesta àrea les carinyenes 
tenen un color més violaci i més fruita fresca. 
Pels vins amb majoria de garnatxa el taní te una 
qualitat alta. Pels vins de garnatxa i carinyena 
s’observa un major color violaci que la mitjana 
per aquest tipus de vins.

Poboleda: els vins de garnatxa necessiten el 
cupatge amb carinyena per ser millors que la 
mitjana en mineral i púrpures. Aquests vins sem-
bla que precisaran, però, més guarda ja que 
s’observa un taní menys polit, ja que la quantitat 
és superior a la mitjana.

Porrera: en els vins d’aquesta subzona les da-
des mostren que hi ha una gran influència de 
l’elaborador, amb tendències poc definides i 
que no permeten treure conclusions.

Torroja: els vins de garnatxa de Torroja són 
vins amb quantitats de taní inferiors a la mitja-
na, però són vins més oberts, menys reductius.

Com que de ben segur molts dels prioratins no 
estaran d’acord amb els resultats d’aquest es-
tudi, ben segur s’ha de seguir aprofundint en el 
tema.

Joan Miquel Canals
Coordinador del Tast de Finques i Viles

Joan Miquel Canals al tast del 2011
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VITICULTURA

REUNIÓ DE VITICULTORS
A LA DOQ PRIORAT ]

A primers de gener es va celebrar una reunió 
de viticultors a la seu del Consell Regulador 
amb l’objectiu de millorar la comunicació entre 
la DOQ i un sector de vital importància per al 
seu funcionament,  conèixer de primera mà les 
seves inquietuds i fomentar la participació a di-
versos nivells i en diferents àmbits.

Possiblement  part de la nostra DO reflecteixi  
una colla de realitats que s’han anat  succeint 
en el decurs de les darreres dècades i que lluny 
d’estrènyer vincles entre els diferents actors 
han pogut produir efectes contraris.  En general 
es constata un gran desconeixement del que és 
una DO, del seu funcionament i dels aspectes 
legals que la condicionen. La presentació d’una 
sola candidatura -anomenada de consens- (a les 
darreres convocatòries d’eleccions als Consells 
Reguladors per part de la Generalitat ) ha im-
pedit la celebració d’uns comicis, amb la qual 
cosa  la representativitat  a la Junta no ha estat  
conseqüència directa de l’exercici  democràtic 
del vot individual. Habitualment una continuïtat  
en el lideratge  durant anys fa que es tendeixi a 
arrossegar  unes inèrcies, que en certa manera 
s’encarcarin les estructures i, malauradament, 

es tendeix a crear un ambient de desconfiança i 
de sospita permanent que qüestiona si s’acaba 
actuant més per interès propi que en el bé col-
lectiu. A vegades això pot desembocar  en un 
descontentament generalitzat  i en un distancia-
ment entre cellers, viticultors i la representació  
de cadascun a la Junta  de la DOQ.

Més de tres hores de reunió van servir per 
prendre el pols a la situació actual, parlar d’as-
pectes prou diversos i escoltar propostes més 
que interessants.  Començant per aclarir algun 
dubte referent a l’RVC (que és un òrgan que va 
crear i  que controla el DAAM), la conversa no 
es va centrar en cap tema concret sinó que 
va anar des de la demanda  en la millora i la 
transparència de la comunicació per part de 
la DOQ al reclam de la igualtat de tracte en-
tre  viticultors i cellers a l’hora de rebre tota 
mena de  documentació (informe de vendes, 
de verema, etc). L’existència i  funcionament  
de l’AdeV es valora molt positivament tant pel 
que fa a la presència més o menys regular del 
tècnic en cada poble  com en l’organització 
de xerrades o jornades (encara que en les de 
tardor no es vagi  encertar en l’època de cele-

brar-les). Malgrat la diversitat de punts de vista 
al respecte, no es vol que hi hagi una direc-
ció partidista en vers cap mena de disciplina 
de conreu (ecològic o convencional) a l’hora 
de fer les recomanacions vitícoles.  Altres as-
pectes que preocupen són el preu del raïm, la 
precarietat dels contractes de compra venda 
de la collita  i, sobretot, l’abandonament de vi-
nyes, on es reclama poder elaborar un cens i 
trobar solucions per tal d’evitar la mala imatge 
i la pèrdua de patrimoni que suposen. També  
va agafar força la idea de potenciar el segell 
de certificació actual amb  la incorporació de 
valors identificatius amb el territori com po-
den ser la plantació,  recuperació i conreu de 
costers, la viticultura de  muntanya, els espais 
de protecció naturalista, etc i altres relatius 
al compromís , la sostenibilitat i la sensibilitat 
social.

I tres reflexions per acabar: cal agrair la partici-
pació,  cal fer extensives aquestes  trobades a 
tothom i evitar que siguin  accions aïllades i  cal 
prendre consciència que xerrades com aquesta 
fan que tots plegats ens puguem sentir mem-
bres de la DOQ .

Rafel Gauchola Navarro. Viticultor
Vocal de la Junta de la DOQ al cens B

La trobada va aplegar una vintena de viticultors en representació de cadascuna de les zones de la DOQ Priorat
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COL·LABORACIONS

NOVES TECNOLOGIES:
REDUCCIÓ DEL GRAU
ALCOHòLIC ]

En el mercat actual dels vins es tendeix a 
valorar sobretot aquells vins de gran concen-
tració i harmonia, especialment en el cas de 
vins negres. Si es desitja aconseguir simul-
tàniament vins complexos i harmònics, és in-
dispensable treballar amb raïm que contingui 
nivells de maduresa aromàtica i fenòlica ele-
vats. No obstant, resulta evident que els vins 
d’elevat grau alcohòlic disposen d’un mercat 
potencial més reduït així com dificultats afe-
gides en el seu procés d’elaboració.

En aquest context, la possibilitat d’introdu-
ir noves tecnologies que permetin reduir la 
concentració de sucres en el most i/o d’alco-
hol en el vi, resulten ser de gran interès per 
a la indústria enològica. En aquest sentit, la 
OIV, en la seva resolució OENO 10/2004, va 
autoritzar la desalcoholització parcial en els 
vins fins a un màxim de 2 graus alcohòlics. 
Paral·lelament, VITEC duu treballant en l’opti-
mització i posada a punt d’una nova tecnolo-
gia de desalcoholització al llarg dels darrers 
dos anys. Aquest fet, es troba emmarcat en 
el projecte “Reducció d’oxigen dissolt i desal-
coholització de vins mitjançant l’ús de mem-
branes hidrofòbiques” finançat per l’actual 
Ministeri d’Economia i Competitivitat dins la 
convocatòria INNPACTO 2010. Les empreses 
Inoxpa i Freixenet col·laboren amb VITEC en el 
desenvolupament d’aquest projecte.

La tecnologia de membrana coneguda com 
destil·lació osmòtica es presenta com un 
procés innovador que permet ajustar el con-
tingut alcohòlic dels vins. L’equip de desal-

coholització opera a temperatura ambient i a 
pressió atmosfèrica, per tant, el vi no sofreix 
ni sobrepressió (com en el cas de l’osmo-
si inversa) ni tampoc escalfament (com en 
el cas de l’evaporació al buit), provocant un 
menor desgast en el vi tractat, acompanyat 
d’un consum energètic inferior. 

Actualment s’està validant el procés a escala 
industrial emprant varietats de raïm amb ten-
dència a presentar graus alcohòlics elevats. 

A continuació es presenten els resultats de 
les anàlisis químiques dels vins desalcoho-
litzats mitjançant destil·lació osmòtica, així 
com l’anàlisi sensorial obtinguda del panell 
de tast de VITEC (Figura 2). El vi utilitzat 
ha estat un vi negre de l’anyada 2011 de 
la DOQ Priorat (50% Garnatxa negra, 30% 
Carinyena, 10% Cabernet Sauvignon i 10% 
Syrah). L’objectiu d’aquesta prova ha estat 
l’obtenció d’un vi amb una menor percepció 
alcohòlica (14.5% vol.) minimitzant la pèrdua 
de compostos aromàtics. 

Taula 1. Característiques analítiques dels 
vins desalcoholitzats i vi sense desalcoholit-
zar.

Per una banda, les característiques quí-
miques analitzades dels vins, no mostren 
diferències significatives en el procés de 
desalcoholització (Taula 1); per l’altra, l’anà-
lisi sensorial conclou que tampoc s’aprecien 
diferències en la percepció aromàtica del vi 
parcialment desalcoholitzat. 

Albert Barceló
Processos Enològics. VITEC

Figura 1. Equip de reducció de grau alcohòlic

Figura 2. Anàlisis sensorial del vins

 Vi No desalcoholitzat Desalcoholitzat 1º Desalcoholitzat 2º

 Grau alcohòlic (% vol.) 15.5 14.5 13.5

 pH 3.44 3.42 3.41

 ATT (g/L) 5.38 5.40 5.40

 AA (g/L) 0.74 0.74 0.73

 IPT 73.7 73.7 74.5

*ATT = acidesa total tartàrica, AA = àcid acètic, IPT = índex de polifenols totals
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[ GUIA D’ACTIVITATS 
CULTURALS 2013

Aquesta Guia d’Activitats Culturals s’ha confeccionat a partir de la comunica-
ció establerta amb els Ajuntaments i els col·lectius de cellers que organitzen 
actes vinculats al món del vi. Qualsevol modificació que es pugui produir 
està subjecta al criteri dels diferents Ajuntaments i dels organitzadors. Per 
tal d’obtenir una informació més detallada de les diferents activitats es poden 
consultar els webs dels diferents organitzadors, així com també el web del 
Consell Regulador de la DOQ Priorat. El Consell Regulador de la DOQ Priorat 
dóna suport a totes i cadascuna d’aquestes iniciatives en el ben entès de 
crear i difondre els nexes d’unió del vi i la cultura popular del territori. ]

27 D’ABRIL
POBOLEDA VINS · Tast professional de vins de Poboleda POBOLEDA

3 DE MAIG
TAST DE CARINYENES · Mostra i degustació de vins de Porrera · PORRERA 

4, 5 I 6 DE MAIG
FIRA DEL VI DE FALSET · Mostra i degustació de vins de la DO Montsant i de la DOQ Priorat · FALSET

4 DE MAIG
TAST AMB LLOPS · Mostra i degustació de vins de Gratallops · GRATALLOPS

4 I 5 DE MAIG
FESTA MAJOR · Festa Major de la Cirereta · PORRERA

5 DE MAIG
TAST DE CAL COMPTE · Mostra i degustació de vins de Torroja · TORROJA DEL PRIORAT

5 DE MAIG
TAST DE LES MINES · Mostra i degustació de vins de Bellmunt · BELLMUNT DEL PRIORAT

2n DISSABTE DE MAIG
JOCS FLORALS · Certamen literari celebrat des del 1978 · TORROJA DEL PRIORAT 

18, 19 I 20 DE MAIG
FESTA MAJOR · Festa Major de la Segona Pasqua · LA VILELLA BAIXA

27 I 28 DE JULIOL
FESTA MAJOR · Festa Major de Sant Jaume · LA VILELLA ALTA

AGOST (DIA PER DETERMINAR)
NAS, NASSET I NASSOT · Concurs de nas d’or · PORRERA

2, 3, 4 I 5 D’AGOST
FESTA MAJOR · Festa Major · EL LLOAR 

3, 4 I 5 D’AGOST
FESTA MAJOR · Festa Major de Sant Domènec de Guzmán · POBOLEDA

4 D’AGOST
TAST DELS VINS DE LA VILA DEL LLOAR I DE LES SOLANES DEL MOLAR · Mostra i degustació 
de vins de la Vila del Lloar i de les Solanes del Molar · EL LLOAR

10 D’AGOST
FESTA MAJOR DE GRATALLOPS · Festa Major de Sant Llorenç · GRATALLOPS

25 D’AGOST
NIT DE VINS DE TORROJA · Mostra i degustació de vins de Torroja · TORROJA DEL PRIORAT

7 DE SETEMBRE
JORNADA DE PORTES OBERTES · Jornada de portes obertes dels cellers de Poboleda i 
degustació de vins · POBOLEDA

8, 9, 10 I 11 DE SETEMBRE
FESTA MAJOR · Festa Major de la Nativitat · LA MORERA DE MONTSANT 

14 DE SETEMBRE
FESTA DEL VI I DE LA VEREMA A L’ANTIGA · Mostra i degustació de vins de la DOQ Priorat · POBOLEDA

22, 23 I 24 DE SETEMBRE
FESTA MAJOR · Festa Major de la Mercè · ESCALADEI

29 DE SETEMBRE
FESTA MAJOR · Festa Major de Sant Miquel · TORROJA DEL PRIORAT 

2 DE NOVEMBRE
FESTA DEL VIN BLANC · Mostra de vins i de vin blanc de la Morera i Escaladei · ESCALADEI / LA 
MORERA DE MONTSANT

9 DE NOVEMBRE
TASTA PORRERA · Mostra i degustació de vins i plats de Porrera · PORRERA

10, 11 I 12 DE NOVEMBRE
FESTA MAJOR D’HIVERN · Festa Major d’hivern · PORRERA 

4 DE DESEMBRE
TAST DE SANTA BÀRBARA · Mostra i degustació de vins de Bellmunt i festivitat religiosa en honor 
a la patrona dels miners · BELLMUNT DEL PRIORAT

28, 29 I 30 DE DESEMBRE
FESTA MAJOR DELS SANTS INNOCENTS I LA “BADEJADA” · Festa Major de Bellmunt · 
BELLMUNT DEL PRIORAT

“Amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya”

“Fons Europeu Agricola de Desenvolupament Rural:
Europa inverteix en les zones rurals”


