Castell del Remei
http://www.castelldelremei.com/

 PROJECTE
El Castell del Remei elabora vins des del 1780. Els vins es
comercialitzen sota la denominació d’origen Costers del
Segre. El Castell del Remei és també un referent en
quant al turisme ja que s’organitzen visites al celler,
cursos de cates, a part de l’atracció pròpia de la finca que inclou un castell, la ermita de la verge
del Remei, un restaurant, un nucli zoològic, 2 llacs, un molí d’oli, entre d’altres...

-

-

UBICACIÓ
POBLACIÓ: Penelles, comarca de la Noguera.
AL TERRITORI LEADER: Consorci Grup d'Acció Local Noguera- Segrià Nord.

 ELS OBJECTIUS
Els principals objectius d’aquest projecte són:
-

Enjardinar i arbrar l’interior de la finca, millorar l’entorn i racionalitzar els accessos al
celler, al restaurant i al santuari per tal de generar activitat econòmica i poder atreure
més afluència de públic.

-

Aïllar la teulada per tal de poder mantenir a l’interior una temperatura adequada respecte
a les temperatures extremes, tant les d’estiu com les d’hivern, per tal d’aconseguir un
considerable estalvi energètic.

-

Revestir i pintar el sòl del celler per tal de portar a terme una millora de la imatge i la
higiene.



ELS PRODUCTES I SERVEIS

Els principals productes que s’ofereixen són:
-

Vins Gotim Bru i Gotim Blanc
Oda Negre i Oda Blanc
1780 (negre)
Vins Sícoris
Península
Cava Castell del Remei

Els serveis oferts són:
-

-

-

-



Visites guiades al celler amb degustació de vins, tast de vins, cursos d’iniciació al tast,
etc...
Botiga de la finca o Enoteca, on es poden adquirir diferents tipus de vins.
Restaurant de cuina tradicional, pròpia de la terra i elaborada amb productes de
proximitat. S’ofereixen menús setmanals, carta de caps de setmana com també banquets
de celebracions i maridatges amb els vins del celler proposats per sommeliers.
Sala d’exposicions Luculla Atila que exhibeix de forma permanent el pedestal romà
original dedicat a ella. També s’acullen obres temporals de diferents disciplines
artístiques.
Santuari, mostra del classicisme italianitzant que conté magnífiques pintures murals.
S’ofereixen també visites guiades i activitats religioses en el santuari, com bodes,
comunions, batejos, etc..
Esdeveniments diversos: actes i activitats relacionades amb el territori, caminades
nocturnes, festa major del Castell del Remei, etc.

LA RELACIÓ AMB EL TERRITORI

El Castell del Remei és un lloc que està completament integrat en el territori. Les seves actuacions
orienten en el coneixement del territoris tant entre els propis habitants de la zona com dels
visitants d’altres províncies que s’apropen a aquest lloc per conèixer l’entorn més en profunditat.
El Castell del Remei va ser la finca des d’on es va planificar i construir el Canal d’Urgell, pel que té
molta ascendència en la Plana d’Urgell



VALOR AFEGIT

El valor afegit d’aquest celler és precisament aquesta connexió que ofereix entre les diferents
persones que visiten el celler i el propi territori. Podríem afirmar que és l’intermediari entre els
visitants i la tradició, els costums i la cultura rural i del vi.

Informació: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord

