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MÓN DESCOBRIR  GASTRONOMIA

Viticultors i cellers 
d’arreu del territori 
estan fent un pas 
decidit cap al vi 
ecològic. A més,  
la recuperació  
de varietats 
antigues i la seva 
incorporació  
als cupatges  
és cada vegada  
més habitual.  

DESPRÉS D’U N ANY DIFÍCIL per al sector 
del vi per culpa del descens de les vendes 
per la covid-19 i d’una verema marcada  
per l’afectació d’un fong anomenat míldiu, 
que va impactar especialment a les vinyes 
ecològiques, enguany els viticultors 
d’arreu dels territoris de parla catalana 
preveuen una bona collita mentre miren 
al cel esperant que durant l’estiu l’aigua 
caigui de la millor manera possible.  
Les vinyes es començaran a omplir  

S’ADAPTA ALS NOUS TEMPS

dels primers veremadors a inicis del mes 
d’agost amb els raïms destinats a l’elabo- 
ració de vins escumosos de varietats  
com la chardonnay; el tragí arribarà  
en el seu punt àlgid durant la segona  
quinzena d’agost i setembre, i la verema 
finalitzarà amb les varietats negres  
destinades a vins de llargues criances 
durant el mes d’octubre. 

Més enllà de la verema d’enguany, 
cellers i viticultors estan fent una aposta 
decidida cap al vi ecològic, que al Princi-
pat ha doblat la superfície de vinya en sis 
anys i ja arriba a les 257.000 hectàrees. 
A més a més, la DO Penedès ha fet un pas 

CATALUNYA DEL NORD
1) AOP Cotlliure
2) AOP Costers del Rosselló 
3) AOP Costers del Rosselló 
Vilatges la Tor de França 
4) AOP Costers del Rosselló 
Vilatges l’Esquerda 
5) AOP Costers del Rosselló 
Vilatges Caramany 
6) AOP Costers del Rosselló 
Vilatges Talteüll 
7) AOP Costers del Rosselló 
els Aspres
8) AOP Maurí Sec 
9) AOP Maurí Dolç
10) AOP Banyuls i Banyuls 
Gran Cru
11) AOP Ribesaltes i Moscat 
de Ribesaltes

CATALU NYA
12) DO Alella
13) DO Conca de Barberà
14) DO Costers del Segre
15) DO Empordà
16) DO Montsant
17) DO Penedès
18) DO Pla de Bages
19) DOQ Priorat 
20) DO Tarragona
21) DO Terra Alta
22) DO Catalunya 
23) DO Cava-Comtats  
de Barcelona 

PAÍS VALENCIÀ
24) DO Alacant 
25) DO Utiel-Requena
26) DO València
27) DO Cava-Llevant* 
*pendent de nomenclatura 
definitiva

ILLES BALEARS 
28) DO Binissalem
29) DO Pla i Llevant
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DE LES  

DO 
de vi dels  

Països Catalans

més i ja va anunciar fa un temps que té  
la voluntat d’arribar a ser 100% ecològica, 
tot i que el camí per arribar-hi serà llarg. 
D’altra banda, la recuperació de varietats 
de raïm antigues en perill de desaparició 
és una tendència a l’alça que, malgrat  
que ve de molt enrere, actualment està 
més estesa i consolidada que mai.  
Un bon exemple és el projecte que la DO 
Pla de Bages ha impulsat a les vinyes 
de la Torre de Lluvià, a Manresa, que té 
l’objectiu d’aconseguir una base de mil 
ceps de totes les varietats que es troben 
en procés de recuperació, entre les quals 
hi ha varietats amb noms com pansera, 

cap pelat, negrelló o malvasia manresana. 
Així es conserva un patrimoni de gran valor 
natural i cultural i, a la vegada, alguns 
d’aquests raïms probablement passin  
a ser varietats autoritzades pel consell 
regulador de la DO, tal i com ja va succeir 
en el seu moment amb, per exemple,  
el picapoll blanc. 

Si posem el focus en la ciutadania, el vi 
català és cada vegada més comprat i con- 
sumit a Catalunya: mentre que el 2010 
el seu consum representava el 27,8% del 
total, l’any passat, de cada deu ampolles 
de vi que es consumien a Catalunya, més 
de quatre ja eren d’alguna DO del país. 

Les vinyes envolten la vila marinera de Cotlliure, al Rosselló. A baix, unes ampolles 
de cava  

en un celler.
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Text i coordinació: 
Laia Creus i Badia


