LES VINYES DE MAS D’EN CORRAL
Celler Cesca Vicent elabora els seus vins amb el raïm que prové de la finca Mas d’en Corral. Una sola
fica de 18 Ha de les que 11 estan plantades de vinya.
Situació
La finca de Mas d’en Corral es pot dividir en dues parcel·les, el Mas Cremat, situada més al sud i
Maria Prunera, més al nord, separades per un zona boscosa de pins.
Totes elles formen part de la conca del riu Montsant, mitjançant diversos barrancs del marge dret
del riu (barranc del Guiamet, del Merla, ...). Forma part d’una vessant aterrassada amb pendents
superiors al 10% (fins i tot arriben al 48% a algunes zones conreades), excepte la zona al·luvial més
baixa del riu Montsant. L’orientació general de la finca és sud-est.
Localització / Altitud
41º 12’ 5” N - 0º 45’ 30” E / 160-240 m
Tipologia de la plantació
Plantació en terrasses d'una o dues filades de ceps així com bancals amples a la part baixa a la vora
del riu.
La formació del ceps es en espatllera de doble cordo Royat amb espais de 2,50 m entre fileres i de
1,10 m entre ceps.
Microclima
Mas d’en Corral és una finca càlida. A causa de la seva orientació sud-est, el riu Montsant a la vora i
l’entorn envoltat de bosc, les vinyes acusen oscil·lacions de temperatura extremes que contribueix
al bon desenvolupament de les plantes i a l'òptima maduració dels fruits.
Varietats
La nostra filosofia ha estat mantenir part de la producció utilitzant les varietats típiques del Priorat:
Garnatxa i Carinyena així com varietats amb llarga tradició a França però que s’han adaptat molt bé
al clima del priorat com el Cabernet Sauvignon, el Syrah i el Merlot. També tenim una petita
producció de varietats blanques: Garnatxa blanca i Macabeu
Extensió de vinya
11,25 Ha
3,38 Ha
1,97 Ha
2,27 Ha
1,12 Ha
0,83 Ha

Garnatxa negra
Carinyena
Cabernet Sauvignon
Merlot
Syrah

0,91 Ha
Ha

Garnatxa blanca
Macabeu

