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VILA A VILA, PARTIDA A PARTIDA

VINS DE VILA DE
LA DOQ PRIORAT:
LES PARTIDES I
ELS PARATGES ]

Les Aubagues

Òscar Borràs
Geògraf i Tècnic de Paisatge de la DOQ Priorat

El Pansol
Amb aquesta secció el Consell Regulador de
la D.O.Q. Priorat pretén fer una primera identificació dels paratges i les partides que conformen les diferents viles del territori de la
DOQ Priorat amb l’objectiu de fer un pas més
per apropar els vins a la seva terra d’origen.
Aquesta aproximació es farà tenint com a
marc de referència i delimitació el concepte
de vins de vila, ja que aquesta delimitació és
la més acurada pel que fa a la identificació
del territori.
Per identificar els paratges s’han usat diferents fonts d’informació que s’han anat contrastant i complementant, per una part els
mapes antics del cadastre on es delimitaven
els paratges amb una línia, també la informació inclosa en els mapes topogràfics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, els mapes del
Institut Geogràfic i Estadístic de la dècada de
1930 i altres documents que han arribat a les
nostres mans.
Tot i això, la font d’informació més valuosa ha
estat la proporcionada per habitants i els coneixedors de cada poble que ens han ajudat
de manera clau en aquesta delimitació de paratges. En aquest cas agraïm especialment la
col·laboració del Sr. Joan Barceló i de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.

Lo Sant Martí

En aquest número de la revista comencem
amb els paratges del vi de vila de Bellmunt i
us animem a fixar-vos en el mapa i, si creieu
que podeu aportar mes informació o esmenar-ne alguna que considereu errònia, ens
ho feu saber. Aquesta serà la millor manera
d’anar perfilant el territori amb la major exactitud possible.

Los Solans i Lo Serrat

Lo Mas d’En Pallejà

