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Inversors foranis i locals aposten pels valors i el potencial de la viticultura a la comarca

Brots verds a la DO Terra Alta
JORDI PRADES
Gandesa

E

l que més crida
l'atenció és que la cooperativa del Pinell
de Brai hagi llogat
les instal·lacions a
un empresari britànic, però
aquesta és només una de les notícies que han posat d'actualitat el
sector vitivinícola comarcal, que
brota esperonat. La Fira de la Denominació d'Origen (DO) Terra
Alta 2010, que tindrà lloc aquest
cap de setmana a Bot (dissabte) i
a Batea (diumenge), arriba amb
novetats que impulsen la DO malgrat les dificultats del moment.
“El nostre plantejament de viticultura humil però ben feta,
singular i a preus competitius
ens afavoreix molt en la conjuntura actual”, explica el secretari
del Consell Regulador de la DO
Terra Alta, Jaume Martí, segons
el qual el model dóna cabuda a
noves propostes de negoci. “Poder dir, en els temps que corren,
que hi ha iniciativa al territori i
que a més ve gent de fora a invertir és una molt bona carta de presentació”, afirma Martí. En
aquest sentit destaca que per primera vegada entra a la comarca
capital estranger que inverteix
en el negoci del vi, de la mà de
Ferranti wines, que ha arribat a
un acord amb la cooperativa del
Pinell pel qual, a més d'utilitzar
el celler, comprarà als socis el
raïm per elaborar vi destinat a
l'exportació.
També arriba capital forani a
la comarca a través de Roqueta
Origen, el holding familiar que

La cooperativa del
Pinell ha llogat les
instal·lacions a un
empresari britànic que
li comprarà el raïm
agrupa diverses bodegues en diferents DO i que invertirà 1,5 milions d'euros en un celler a Batea.
De moment ja ha tret al mercat el
seu primer DO Terra Alta, La
Fou, un negre de gamma alta (35
euros l'ampolla) del qual n'espera embotellar 30.000 ampolles
amb la collita del 2011.
“Aquestes inversions són donar un valor afegit al que ja tenim”, diu Jaume Martí, que també assenyala “el màxim esforç”
dels productors locals com el celler Algramar de Vilalba dels
Arcs: “La DO és una referència i
més tal i com està avui dia el mercat”, manifesta Josep Joaquim Álvarez, soci d'aquest celler que
s'ha inscrit després d'anys de comercialitzar el vi embotellat sense l'empara de la DO. “La de la
Terra Alta és una viticultura sostenible, amb els cellers als nuclis
urbans, amb una personalitat pròpia que defineix què som, d'on venim i on anem”, raona el secretari del Consell Regulador.
Aquestes particularitats expli-
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Imatge de l'Espai del Vi i de l'Oli de Gandesa, que estarà obert durant el cap de setmana de la Fira de la DO Terra Alta

quen en part la represa de l'activitat vitivinícola a Horta de Sant
Joan. “Hem donat una imatge nova a la línia de joves amb una de
les icones d'Horta com a marca”,
explica l'enòleg David Garcia.
Els 65 socis de la secció vinícola
del celler tenen una producció
modesta però han tingut l'empenta per recuperar l'activitat en
“una de les poques cooperatives
de la comarca que havia deixat
de fer vi”.
‘Yes, we wine’
D'altra banda, el celler Mariol de
Batea –primer embotellador de
la comarca– donarà a conèixer a
la fira la línia que va presentar al
saló Intervin d'Alimentària, entre els quals destaca el primer
verdejo català, que es comercialitza amb la marca Jo! i crida els
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Propostes enogastronòmiques
]Els actes començaran de-

mà amb la presentació del
programa de millora de la
competitivitat del sector
vitivinícola a la Terra Alta,
centrat en la recerca relacionada amb la garnatxa blanca, la varietat més peculiar
de la comarca, Durant el
matí hi haurà altres ponències tècniques i a la nit tin-

drà lloc el Sopar enogastronòmic maridatges insòlits.
Diumenge tindrà lloc la mostra de vins de la DO a partir
de les onze del matí i fins a
les nou de la nit. A la una hi
haurà degustació popular de
marisc del Delta de l'Ebre i
també es faran demostracions culinàries en viu i tasts
de vins comentats.
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Per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament
de Tortosa, en sessió ordinària de data 22 de març
de 2010 es va acordar, de conformitat amb l’article
48 de la llei 1/2005 de 26 de juliol d’urbanisme,
sotmetre a informació pública pel termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la darrera
data de publicació del present anunci al BOP i/o
diari de major difusió en l'àmbit municipal, el
projecte per estesa de 94 ml. i substitució de 14
ml de línia aèria 0,6kv des de suport de formigó
existent al polígon 100, parcel·la 3 del Reguers, en
línia de C.T. XD660 fins a puntalet a instal·lar pel
clientalaparcel·la24delmateixpolígon,intercalant
dos suports de formigó a instal·lar, afectant les
parcel·les esmentades i la parcel·la 25 del mateix
polígon.

De conformitat amb l’article 8.2 del Decret
Llei 1/2009 de 22 de desembre d’ordenació
dels equipaments comercials publicat al
DOGC núm. 5534 de 28 de desembre de 2009,
es sotmet a informació pública pel termini
d’un mes la proposta de delimitació de la
trama urbana consolidada del municipi de
Tortosa, termini a comptar des de la darrera
publicació del present anunci al DOGC, BOP
i diari de premsa periòdica de major
divulgació en l'àmbit municipal, tràmit previ
a l’aprovació de la proposta pel plenari
municipal.

La qual cosa es posa en general coneixement, fent
públic alhora, que el corresponent expedient pot
ser consultat al departament d’urbanismed’aquest
Ajuntament de dilluns a divendres en horari de
nou a catorze hores.

L’Alcalde,
P.D. (decret 998/2007)
Tinent d’Alcalde d’Urbanisme i Obres Públiques
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Tortosa, 31 de març de 2010

L’Alcalde,
P.D. (decret 998/2007)
Tinent d’Alcalde d’Urbanisme i Obres Públiques
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Tortosa, 30 de març del 2010

EDICTE
Per la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament de Tortosa, en sessió ordinària
de data 15 de març del 2010 es va acordar,
de conformitat amb l’article 48 de la llei
1/2005 de 26 de juliol d’urbanisme, sotmetre
a informació pública pel termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la data de
publicació del present anunci al BOP i/o diari
de major difusió en l'àmbit municipal el
projecte per a serveis de comunicació
electròniques (banda ampla) al polígon 116,
parcel·la 9001 a la partida de Coll de l'Alba.
La qual cosa es posa en general coneixement,
fent públic alhora, que el corresponent
expedient pot ser consultat al departament
d’urbanisme d’aquest Ajuntament de dilluns
a divendres en horari de nou a catorze hores.
L’Alcalde,
P.D. (decret 998/2007)
Tinent d’Alcalde d’Urbanisme i Obres Públiques
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Tortosa, 25 de març de 2010

consumidors a convertir-se en
jommeliers
(www.jommelier.
com). “Hem fet un producte trencador que crida l'atenció i abanderem una nova cultura del vi
com a producte contemporani”,
explica Miquel Àngel Baqué. El
packaging i l'etiquetatge utilitzen colors vius, els gràfics substitueixen la “literatura enològica”
per descriure les propietats organolèptiques del producte i
amb els clip-art es recomana el
menjar per fer el maridatge amb
el vi, tot “perquè la gent en pugui
gaudir sense complexos”.c
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Per la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament de Tortosa, en sessió ordinària de
data 22 de març de 2010 es va acordar, de
conformitat amb l’article 48 de la llei 1/2005 de
26 de juliol d’urbanisme, sotmetre a informació
pública pel termini d’un mes comptador des de
l’endemà de la darrera data de publicació del
present anunci al BOP i/o diari de major difusió
en l'àmbit municipal, el projecte per la instal·lació
de telefonia mòbil al polígon 124, parcel·la 11 del
Camí Ardiaca, 43.
La qual cosa es posa en general coneixement,
fent públic alhora, que el corresponent expedient
pot ser consultat al departament d’urbanisme
d’aquest Ajuntament de dilluns a divendres en
horari de nou a catorze hores.
L’Alcalde,
P.D. (decret 998/2007)
Tinent d’Alcalde d’Urbanisme i Obres Públiques
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Tortosa, 30 de març de 2010

