
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LA 

COMPETITIVITAT DEL SECTOR VITIVINICOLA DE LA 

SUBZONA PALLARS DE LA DO COSTERS DEL SEGRE 
 

Programes de foment del desenvolupament local 

 

Tipus d’acció: 2.1.Estudis i informes de diagnosi, planificació, sectorials, de viabilitat, o altres 

de naturalesa anàloga. Assistència Tècnica. 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
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 Activitats dutes a terme 

Per tal d’assegurar la implicació de tots els cellers i recollir les seves necessitats de forma 

efectiva, s’ha seguit una metodologia participativa, intentant desenvolupar i consensuar totes 

les accions que s’han portat a terme i intercalant en cada una d’elles reunions de seguiment 

per validar els passos realitzats i les accions futures.  

D’aquesta manera, es va iniciar el procés amb una reunió de presentació de l’acció, en la que 

es va presentar la proposta detallada del projecte i es van recollir totes les aportacions 

referents als continguts específics de l’assistència tècnica, a possibles experts per a realitzar-la 

i es va decidir dividir l’assistència en tres fases diferenciades. Cada una de les fases ha seguit el 

mateix procés de validació prèvia i de valoració final. D’aquesta manera, s’ha intentat 

assegurar la consecució dels objectius i el seguiment de les accions per part de la totalitat 

d’empreses integrades en la Taula de Treball del sector vitivinícola.  

Per complementar el procés d’assessorament i per atendre una major part de necessitats 

expressades pels cellers, es va decidir incloure una jornada conjunta dirigida a tot el sector que 

va incloure dos sessions tècniques i una taula de debat dedicada a les estratègies de 

posicionament de territoris vitivinícoles. Totes les accions realitzades es detallen a l’apartat 

següent.  

De forma detallada, la metodologia ha seguit les següents fases:  

- 1a reunió preparatòria. Sessions de treball a les que es va convocar a tots els cellers de la 

subzona Pallars DO Costers del Segre per parlar dels objectius de l’acció, es van donar a 

conèixer les possibles temàtiques a tractar i els condicionants per executar-la. Es va 

intentar identificar experts en les temàtiques específiques escollides i es van recollir les 

necessitats i interessos dels diferents cellers i projectes vinícoles respecte a 

l’assessorament proposat. La informació recollida va servir per orientar als experts.  

- 1a selecció d’experts. En aquesta fase es va contactar amb dos experts en matèria de sòls 

per a realitzar la primera fase d’assessorament grupal fonamental.  

- Preparació del dossier per als experts, amb informació sobre les caracterítzacions de sòls 

de diferents vinyes de la subzona realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

- 2a selecció d’experts. Fase de selecció de l’expert que realitzà els assessoraments 

avançats i individualitzats.  

- Primera sessió d’assessorament fonamental i presentació de les fases d’assessorament 

avançat i individualitzat.   

- Selecció del grup d’empreses i projectes participants a les fases avançades 

d’assessorament.  

- Identificació i anàlisis de necessitats de cadascuna de les empreses mitjançant entrevistes 

telefòniques.  

- Realització de les jornades conjuntes amb el sector vitivinícola de la subzona Pallars, de 

la Denominació d’Origen Costers del Segre, i amb experts del sector i experiències 

d’altres territoris per debatre possibles estratègies per millorar el posicionament de la 

subzona Pallars – DO Costers del Segre.   

- Assessorament tècnic avançat i individualitzat per part de l’expert contractat 
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- Redacció dels documents finals amb el recull dels resultats de l’assessorament i la 

valoració tècnica de cada un dels cellers i de la subzona en global. 

- Sessió final de conclusions i seguiment de l’acció.  

 

Activitats realitzades 

ASSESSORAMENT TÈCNIC 

L’assessorament tècnic en matèria de sòls ha estat dividit en tres fases diferenciades. De forma 

genèrica, en la primera fase s’ha realitzat un assessorament grupal fonamental amb l’objectiu 

general  d’aportar coneixements sobre els sòls, específicament dels cellers de la subzona 

Pallars de la DO Costers del Segre i ajudar a interpretar les dades disponibles que ha posat a 

disposició el projecte “Geologia i vi” liderat tècnicament per l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya.  

En una segona fase, també amb un format d’assessorament grupal, però amb continguts 

avançats, s’han introduït tots els aspectes més importants vinculats al concepte de sòl, 

incloent aquí els factors formadors del sòl, la seva mecanització, la fertilització, i els elements 

més importants a tenir en compte per a noves plantacions, etc.  

Finalment, en la darrera fase, s’ha realitzat un assessorament individualitzat per a cada un 

dels cellers, que ha inclòs un apartat de prospecció de camp, una valoració per a cada una de 

les empreses i una valoració final del conjunt de la subzona Pallars.  

L’assessorament tècnic especialitzat ha comptat amb la participació de 3 especialistes:  

Per la primera fase hi ha participat el Sr. Emili Ascaso, de la Unitat d’Hidrogeologia i Sòls de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i la Dra. Rosa Maria Poch, del departament 

de Medi Ambient i Ciències del Sòl de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la 

Universitat de Lleida.   

En la segona i tercera fase, l’assessorament tècnic especialitzat ha estat a càrrec del Sr. Carles 

Rúbies, enginyer agrònom especialitza en cartografia de sòls i vinya, i la interacció, avaluació, 

maneig i fertilització de sòls, i viticultura de terrer.  

Assessorament grupal fonamental: Aquest assessorament va tenir lloc en una única sessió, 

realitzada el dijous, 28 de maig, al Centre de Suport Pirineus de l’ICGC a Tremp.  

L’assessorament va representar el punt de partida per introduir la matèria de sòls i per 

conèixer de forma específica els sòls dels cellers de la subzona. Com a base es van utilitzar les 

dades que va posar a disposició el projecte Geologia i Vi als Pallars liderat pel mateix ICGC a 

partir de la caracterització i la instal·lació de sondes d’humitat i temperatura a les principals 

unitats edàfiques sobre les quals estan plantades vinyes de la subzona Pallars.  

El contingut tècnic d’aquesta sessió va comprendre:  

- Descripció general i bàsica dels sòls.  
a. Forma i factors que componen el sòl 
b. Propietats físiques dels sòls 
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c. L'aigua en el sòl 
d. Propietats químiques dels sòls 
e. Dinàmica dels minerals 
f. Classificació de sòls 
g. Influència del clima 

- Interpretació del tipus de sòls de que es disposa. Els principals sòls de les vinyes del 
Pallars estan caracteritzats, però el llenguatge tècnic-científic és difícil d’entendre. Cal 
conèixer quin tipus de sòls s’estan treballant, quines virtuts i limitacions tenen a nivell 
bàsic i general. 

- Interpretació dels resultats d’humitat i temperatura. Cal conèixer què es mesura i com es 
poden utilitzar aquestes dades pel maneig del cultiu. Cal saber quins llindars són els òptims 
i quins són els preocupants. 

 

Reunió de la taula de treball: 8 de juny de 2015. Ajuntament de Tremp. 

Seguint la metodologia participativa esmentada més amunt, es va dedicar una sessió a definir i 

temporalitzar els assessoraments tècnics específics que es volien rebre durant l’any en matèria 

de sòls (tenint en compte els continguts treballats en la sessió) i es van plantejar diferents 

experts per a portar-les a terme.  

 

Assessorament grupal avançat:  

  

  

L’assessorament grupal avançat es va realitzar en 4 sessions de 4hores cadascuna que van 

impartir-se al Centre de Suport Pirineus de l’ICGC a Tremp. A partir d’aquest moment, es va 

sol·licitar el compromís dels cellers i projectes a seguir la totalitat de les sessions i es va 

condicionar a aquest fet la possibilitat de rebre l’assessorament individualitzat.  
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L’objectiu específic d’aquest assessorament fou entendre les relacions entre els sòls i la 

viticultura de qualitat des d’un punt de vista pràctic, focalitzat en els treballs i el maneig de la 

vinya.  

Les 4 sessions van comprendre els següents continguts (Veure programa annexat al 

final de la memòria):  

- El concepte de sòl i els seus vincles amb la viticultura. La sessió es va dedicar als  
conceptes relacionats amb el sòl i els seus factors formadors (geologia, clima, éssers vius -
macro i microbiologia-, temps). També va incloure informació dels sòls, per a què 
serveixen i quina utilitat en podem treure des del punt de vista vitícola. Finalment, es van 
introduir aspectes relacionats directament amb l’ús vitícola i la seva relació amb la 
viticultura de qualitat. 

 

- La mecanització del sòl vitícola. Diferents plantejaments que contemplen els treballs 
clàssics de la terra, les cobertes vegetals, els mulchings o d’altres. Es van exposar aquestes 
opcions de treball de la terra, cercant la resposta a la millor opció en l’entorn dels cellers.  

 

- La fertilització del sòl vitícola. En aquesta jornada es va parlar de la importància dels 
nutrients en viticultura, de quines eines s’han d’utilitzar per conèixer quin és l’estat 
nutricional d’una parcel·la, i amb la diagnosi, fer les aportacions més adients d’acord amb 
els objectius del viticultor (esmenes minerals, orgàniques, foliars,...). 

 

- Informació útil per a noves plantacions. En aquesta sessió es va exposar quina informació 
necessitem per a fer una nova plantació vitícola. Es tractava de fer un resum final de les 
sessions anteriors, on es va plantejar que l’entorn i el seu coneixement ens donen una 
resposta a la viticultura que hem de dur a terme. 

 

 

Assessorament individualitzat: L’assessorament individualitzat es va portar a terme durant el 

mes de febrer de 2016 amb una sessió de camp per a cada celler. Hi van participar un total 

d’11 cellers i projectes de viticultura que van incloure: Celler Xic’s de Cal Borrech; celler El 

Vinyer; celler Vila-Corona; celler Miquel Roca, celler Orcauvins – Sauvella; projecte Ramon 

Bastida; projecte Josep Bernaus; celler Terrer de Pallars, celler Batlliu de Sort, celler Castell 

d’Encús i celler Mas Garcia Muret. La dinàmica fou una sessió en privat en que l’expert 

treballava de forma individualitzada amb cada celler a partir d’una vista al camp.   
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Detall d’algunes de les plantacions i parcel·les visitades durant els assessoraments individuals 

Els diferents aspectes que es van tractar en aquest assessorament foren:  

El treball de la terra 

L’ús d’enherbament 

L’adobat mineral 

L’adobat orgànic 

L’ús de patrons 

El coneixement del sòl 

L’elecció varietal 

L’elecció del marc de plantació 

Els sistemes de poda 

El maneig de la vegetació de la vinya 

 

El tècnic va realitzar una valoració individual de cada un dels aspectes per a cada un dels 

cellers i finalment, una valoració global pel conjunt d’empreses i projectes que van participar a 

les sessions i que al tractar-se de la majoria de cellers de la subzona, pot considerar-se una 

valoració global de la subzona Pallars de la DO Costers del Segre. S’annexen al final de la 

present memòria les fitxes resum de les conclusions de cada visita personalitzada. 

 

JORNADA SOBRE POSICIONAMENT TERRITORIAL VITIVINÍCOLA I SESSIONS 

TÈCNIQUES 

La jornada va tenir lloc el dia 23 de novembre, al Centre de Suport Pirineus de l’ICGC a 

Tremp, utilitzant el format de la jornada “Vins d’alçada, Cultius de nivell” desenvolupat els dos 

anys anteriors.  

La jornada volia complir amb l’objectiu específic esmentat més amunt d’explorar possibles 

estratègies per a projectar conjuntament els vins pallaresos i enfortir els cellers de la subzona. 

D’aquesta manera, es van presentar diferents experiències portades a terme des de diferents 

territoris productors i que podien compartir en un o altre sentit alguna similitud amb la 

subzona Pallars. EL contingut de la sessió va focalitzar-se a partir d’una sèrie de preguntes 

claus: Quines són les claus perquè un territori vitivinícola segueixi una estratègia d’èxit? Com 

es pot millorar la competitivitat del sector i del global del territori? Cap a on s’han de dirigir els 

esforços i de quina manera s’ha de fer? 

 

Per al desenvolupament de la sessió va convidar-se al Sr. Raül Bobet, del Celler Castell d’Encús, 

de la subzona Pallars, DO Costers del Segre; al Sr. Esteve Tor, del Celler Casa Auvinyà, 
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d’Andorra; a la Sra. Pilar Just, presidenta de la DO Montsant; a la Sra. Eva Bonet, del Celler 

Comalats, de la subzona Vall del Riu Corb de la DO Costers del Segre; i al Sr. David Molas, de 

Vinyes dels Aspres, de la DO Empordà.  

 

La jornada va completar-se amb dues sessions tècniques: una per tractar el tap de 
suro, conèixer les seves característiques, procedència, situació del mercat actual i 
producció, així com la seva influència en el procés de vinificació. Aquesta sessió la va 
portar a terme Albert Hereu, director de l’Institut Català del Suro.  

I una altra per a tractar el patró portaempelt en vinya, on es va explicar la importància 

en l’elecció del correcte portaempeltre o patró (i problemàtiques associades a una 

mala elecció), quins són els millor peus en funció del vigor, la precocitat, la resistència 

a les malalties, la compatibilitat amb la planta empeltada, l’adaptació al sòl, etc. La 

sessió la va conduir Agustí Villarroya, especialista en viticultura i enologia. S’annexa 

programa de la Jornada. 

 
Calendari i fases d’execució 

Acció específica Calendari 

- 1a reunió preparatòria 18 de maig de 2015 

- 1a selecció d’experts 18 de  maig de 2015 

- Preparació del dossier per als experts Maig 2015 

- Primera sessió d’assessorament 
fonamental i presentació de les fases 
d’assessorament avançat i individualitzat.   

28 de març de 2015 

- Selecció del grup d’empreses i projectes 
participants a les fases avançades 
d’assessorament.  

8 de juny de 2015 

- Identificació i anàlisis de necessitats de 
cadascuna de les empreses 

Juny – Juliol 2015 

- 2a selecció d’experts. Setembre 2015 

- Realització de les jornades conjuntes   23 de novembre de 2015 

- Assessorament tècnic avançat 9, 11, 14 i 17 de desembre de 2015 

- Assessorament tècnic individualitzat 18, 21, 22, 26, 27, 28 de gener de 2016 i 2,3 i 16 de 
febrer de 2016.  

- Redacció dels documents finals 17 de febrer (data de lliurament) 

- Sessió final de conclusions i seguiment de 
l’acció.  

24 de febrer de 2016 

 

Avaluació de l’acció 

Resultats quantitatius esperats  Ressultats assolits  

- Creació del grup d’interessats en l’activitat i la 
seva consolidació per millorar la 
competitivitat del sector vitivinícola de la 
subzona Pallars. 

Assolit. De la totalitat de 15 empreses i projectes 
vinícoles detectats a la subzona Pallars de la DO 
Costers del Segre, 11 participen activitament a les 
sessions de seguiment i avaluació del projecte. Val 
a dir que els 4 projectes que no han participat han 
manifestat el seu interès en la temàtica i en rebre 
l’asssessorament, però no han pogut assistir per 
qüestions personals d’incompatibilitat horària. Val 
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a dir que han rebut la documentació generada i 
han tingut ocasió de consultar dubtes generats. 

- Jornada de presentació realitzada 100% assolit 

- 12 persones participen en la Jornada de 
presentació del projecte 

100% assolit 

- Més de 5 empreses interessades  Assolit. Participen a l’acció 9 empreses i 2 
projectes vinícoles.  

- 6 accions d’anàlisis de les necessitats de les 
empreses 

Assolit. Es realitza un anàlisi d’11 empreses.  

- 5 Empreses reben un assessorament 
personalitzat 

Assolit. 9 empreses i 2 projectes  empresarials 
reven assessorament personalitzat. 

- Documents de la presentació al sector S’annexa al final del document 

- Document final de l’acció S’annexa al final del document 

- 2 jornades conjuntes amb el sector 
vitivinícola de la comarca i amb experts del 
sector i altres experiències del sector per tal 
de debatre i intercanviar coneixements.  

Es realitza una única jornada amb 3 sessions. Una 
taula de debat sobre estratègia i posicionament 
vitivinícola i dos sessions tècniques sobre 
portaempelts en  vinya i tap de suro.  

- Assistència a les sessió final de conclusions i 
presentació de l’informe (mínim 3) 

9 assitents 

- 4 mitjans de comunicació es fan resó de 
l’acció 

100% assolit. En concret, ha aparegut la jornada 
tècnica pel sector als següents mitjans:  
. Lo PallarsTV (26/11/2015) 
. Pirineus TV (23/11/2015) 
. El Punt Avui (29/11/1025) 
. 7 Accents (23/11/2015) 
. Pallars Digital(24/11/2015) 
I l’Agència Catalana de Notícies (ACN) 
(23/11/2105) 
 

- Creació del grup d’interessats en l’activitat i la 
seva consolidació per millorar la 
competitivitat del sector vitivinícola de la 
subzona Pallars. 

Assolit. Les 11 empreses i projectes que han 
participat activament en l’acció, continuen 
interessades en seguir treballant plegades per 
millorar la seva competitivitat i consolidar el 
sector. Tal i com s’ha dit anteriorment, els no 
assistents han rebut la informació de 
l’assessorment i l’han valorat molt positivament, 
tot i no poder participar-hi per icompatibilitat 
horària. 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Acció evaluada % d’assoliment / nombre absolut 

- Jornada de presentació realitzada 100% 

- Nombre d’empreses interessades 11 

- %  d’empreses visitades sobre les previstes 220% 

- Nombre i *qualitat dels assessoraments 11 assessoraments. La valoració global 
per part dels assistents es detalla més 
aball 

- Hores de dedicació a l’assessorament 240 hores 

- % Jornades conjuntes entre els sector i els experts 
per tal de debatre i intercanviar experiències sobre 
les previstes 

100% 

- Indicadors bàsics d’assistència a l’assessorament 
avançat, grau de participació en les sessions de 
treball inicials i final 

10 persones assistents, en 
representació de 8 empreses i 2 
projectes empresarials. S’annexa fulls 
d’assistència. 
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- Informe d’avaluació final de l’activitat S’adjunta als annexes 

- Sessió final amb la presentació de l’informe de 
conclusions 

9 assitents 

- Nivell de repercussió als mitjans informatius Se n’ha fet ressò a 6 mitjans de 
comunicació i una agència de notícies 

 
*La qualitat dels assessoraments percebuda per part de les empreses receptores ha estat 
avaluada a través d’un qüestionari. Tot seguit es detallen els resultats. La valoració es feia 
puntuant cada un dels punts de l’1 al 4, essent 1 la puntuació més desfavorable.  
 
Organització i coordinació 

Se t’ha informat i convocat adequadament de l’hora, el lloc i continguts de les sessions: 3,6 

La durada de les sessions ha estat adequada: 3,8 

 

Instal·lacions i mitjans 

L’aula s’ha adequat a les sessions formatives: 4 

El material presentat pel desenvolupament de les sessions ha estat l’apropiat (power point, referències, 

etc.): 4 

 

Metodologia 

Els continguts teòrics s’han recolzat satisfactòriament amb casos pràctics del territori: 3,6 

La metodologia i dinàmica ha facilitat la participació i el diàleg entre els assistents: 3,4 

 

Continguts 

Els continguts poden aplicar-se a la teva empresa: 3,8 

La informació facilitada et permetrà la millora professional: 3,6 

S’han assolit les teves expectatives pel que fa als continguts de les sessions: 3,4 

S’ha generat un debat profitós i has participat com desitjaves: 3,1 

 

Valoració de l’expert 

Les explicacions han estat comprensibles: 3,8 

L’expert ha adaptat els continguts a les necessitats específiques dels assistents: 3,6 

Ha resolt adequadament els dubtes plantejats: 3,6 

Avaluació global de l’expert: 3,8 
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Repercussió als mitjans de comunicació 

Pallars Digital (24/11/2015) 

http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4948/vins/pallars/aposten/qualitats/dona/al

cada 

 

 

Lo PallarsTV (26/11/2015) 

http://www.lopallars.tv/varietats/1634-pallaresades-del-mes-de-novembre-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4948/vins/pallars/aposten/qualitats/dona/alcada
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4948/vins/pallars/aposten/qualitats/dona/alcada
http://www.lopallars.tv/varietats/1634-pallaresades-del-mes-de-novembre-2015
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Pirineus TV(23/11/2015) 

http://www.pirineustv.cat/2015/11/subzona-vinicola-pallars/ 

 

 

El Punt Avui (29/11/2015) 

http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/918611-pallars-una-terra-de-

vins.html 
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7 Accents (23/11/2015) 

http://www.7accents.cat/noticia/4163/els-vins-del-pallars-es-marquen-com-a-repte-

diferenciar-se-per-les-qualitats-que-els-dona- 

 

 

ACN (23/11/2015) 

http://www.acn.cat/component/zoo/item/a-la-jornada-vins-d-alcada-cultius-de-nivell-hi-han-

participat-unes-50-persones-entre-productors-i-tecnics-el-23-de-novembre-del-2015-

horitzontal?category_id=225 
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http://www.acn.cat/component/zoo/item/a-la-jornada-vins-d-alcada-cultius-de-nivell-hi-han-participat-unes-50-persones-entre-productors-i-tecnics-el-23-de-novembre-del-2015-horitzontal?category_id=225
http://www.acn.cat/component/zoo/item/a-la-jornada-vins-d-alcada-cultius-de-nivell-hi-han-participat-unes-50-persones-entre-productors-i-tecnics-el-23-de-novembre-del-2015-horitzontal?category_id=225
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La Mañana (20/11/2015) 

 

 

  



 

Memòria justificativa. Assistència tècnica per a la millora de la competitivitat del sector vitivinícola de la subzona Pallars de la DO 
Costers del Segre.  Ajuntament de Tremp. Treball a les 7 comarques 2015.  

 

15 

Annexes 

 

Annex 1. Valoració global de l’assessorament per la subzona Pallars DO Costers del Segre 
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Annex 2. Fitxa de valoració individual dels assessoraments per celler 
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Annex 3. Fulls d’assistència a l’assessorament 

 


