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Els vins dels Prínceps
Quatre vins de la DO Terra Alta d’una excel·lent relació qualitat-preu van
presidir el sopar còctel de celebració de l’11a Nit de l’Empresari de la CEPTA
PER A. CARALT

«Muy bueno». Això va respondre
SaAltesaReialelPríncepd’Astúries, Felip de Borbó, després de
degustar el Torremadrina roure
2008 dels Cellers Tarroné de Bateaquelivaoferirlamateixapropietària de la firma durant el soparcòcteldel’11aNitdel’Empresari, un esdeveniment que va
reunir 1.200 persones del sector
empresarialdelaprovíncialasetmana passada al Palau de Congressos de Tarragona.
Quatre vins terraltencs, escollits pel Consell Regulador de
la DO entre els guanyadors del
concurs de vins de la DO celebrat el 2010, van ser els triats per
presidir el sopar còctel. Cada celler aportà 60 ampolles de vi.
El secretari de la DO Terra Alta, Jaume Martí, relata al Diari
que l’aposta per la qualitat dels
vins a la comarca ha permès que
institucions com la CEPTA estableixen col·laboracions amb
ells. «Això fa 10 anys hagués estatimpossible»,afirma.«El prestigiesconstrueixdiaadia.Desdel
Consell hem apostat per la qualitat, i avui els nostres vins mereixen la confiança d’institucions com la CEPTA», sentencia.
El Consell va escollir dos vins
blancsidosdenegres.«Elsblancs
són varietals de garnatxa blanca, emblema de la nostra denominació d’origen», apunta Martí. Es tracta de Vall Major 2010
del Celler Batea i el Llàgrimes de
Tardor fermentat en bóta 2008
de l’Agrícola Sant Josep de Bot.
Al costat dels blancs, dos vins
negres criança «per demostrar
la qualitat dels nostres negres»,
afegeix el secretari. En aquest
cas es tractava del Torremadrina roure 2008 dels Cellers Tarroné de Batea i el Vinyes del Grau
criança 2007 del Celler Josep Vicens de Gandesa.

Preus molt ajustats
Els quatre vins tenen la particularitat d’oferir una alta qualitat,
avaladapelspremisassolitsl’any
passat, i uns preus molt ajustats,
sobretot en comparació amb zonesvinícolesproperes.Iésqueels
preusdevendaalpúblicdelsquatre vins oscil·la entre els 3 euros
delVallMajoriels7,5eurosdelVinyes del Grau criança 2007.
«També tenim vins de 20 euros o més», apunta Martí, «però
els preus dels quatre vins triats
és el preu mitjà de tota la nostra
gamma. Els nostres vins, avui,
són coneguts per demostrar la
seva identitat i oferir un preu
ajustat», sentencia el secretari.
Comparteix la mateixa opinió el
gerentdel’AgrícolaSantJosepde
Bot, Josep Sabaté. «Creiem que

◗ Els responsables del Celler Batea, aquesta setmana, amb una botella del Vall Major 2010. FOTO: JOAN REVILLAS
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Vall Major collita 2010

Llàgrimes de tardor 2008

Celler de Batea
Preu aproximat: 3 euros

Celler Agrícola Sant Josep de Bot
Preu aproximat: 7,20 euros

Torremadrina roure 2008

Vinyes del Grau criança 2007

Cellers Tarroné
Preu aproximat: 7 euros

Celler Josep Vicens
Preu aproximat: 7,5 euros

tothom té dret a accedir a vins
de qualitat i gaudir-ne, i és que
en el context actual de crisi adquirir vins de 20, 30 o 40 euros

no és senzill», constata. Sabaté,
molt satisfet per haver participat a la Nit de l’Empresari, recorda que és el segon cop que els

prínceps d’Astúries poden provar els seus vins. «El primer cop
fou durant la seva visita a Tortosa a finals de 2008 quan els van
oferir un Llàgrimes de Tardor
blanc i un de negre».
Des del Celler Batea, l’enòloga Judith Folch destaca que la
cooperativa va apostar el 2009
per elaborar un varietal de garnatxa blanca, en sintonia amb la
voluntat de la DO de potenciar
aquesta varietat autòctona. L’excel·lent preu que ofereixen s’explica pel gran volum de raïm del
qual disposen any rere any.
«L’aposta per redescobrir la garnatxa blanca és un èxit. La nostra presència a la Nit és un incentiu, un reconeixement a la
nostra tasca», conclou.

Dos cellers familiars
El gandesà Josep Vicens, propietari del celler del mateix nom,
certifica la satisfacció dels quatre cellers escollits. «Els vins de
la Terra Alta són els grans desconeguts. A la comarca oferim
vins de gran qualitat a un preu
molt ajustat». El seu celler és familiar, amb un segle d’història.
El Vinyes del Grau criança 2007
és un cupatge de tres varietats
negres, garnatxa negra (65 per
cent), carinyena i sirà.
Els Cellers Tarroné, de Batea,
són un celler familiar, creat el
1942. «És molt important per a
nosaltres, un celler petit i familiar, participar en un acte en què
puguin degustar el nostre vi»,
apunta Pere Brio. Torremadrina roure 2008 és un cupatge de
quatre varietats negres, entre
les quals hi ha la garnatxa negra.
Com la resta, Brio considera que
la seva presència a la Nit és un
«reconeixement i un incentiu».
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Joventutofereix
deucursosde
formació
alternativa
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Tortosa ha fet pública la programació dels cicles de formació alternativa
d’enguany. Aquesta inclou
un total de 10 cursos distribuïts entre els mesos de març
i novembre, inclosos tots dos.
Les noves instal·lacions del
Punt Jove, ubicat a l’edifici
del Centre Cívic Ferreries,
serà l’emplaçament que acollirà nou dels deu cursos que
conformen el programa.
El programa manté les
temàtiques clàssiques, com
el curs de cuina, el de ioga o
el de risoteràpia. Les novetats d’enguany són el taller
Treballem la Pauma, que impartirà l’Associació de Dones del Reguers; el de Coneix
el Món: Itàlia, a càrrec dels
voluntaris europeus Davide
Latocca i Francesco Bellinzis, o el curs de Cuina Solar,
per Àlex Ramos.
Els cursos tenen un preu
simbòlic de 7,10 euros i tenen una durada relativament
curta, entre les 6 i 10 hores.
Les classes es dividiran en
una, dues o tres jornades, repartides en dies alternatius
al llarg de la setmana.
El nombre d’alumnes inscrits al llarg dels quatre anys
ha anat en augment. Des del
2007 fins al 2010 s’han registrat un total de 1.160 alumnes: 146 alumnes el 2007, 204
el 2008, 360 el 2009 i 450 el
2010. Les inscripcions ja es
poden fer al Punt Jove - Centre Cívic de Ferreries (plaça
Mestre Monclús, 2).
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Xavier Dalmau
encapçalarà la
candidatura del
Partit Popular
El delegat de l’Agència Tributària de Tortosa, Xavier
Dalmau, encapçalarà la candidatura del Partit Popular
a les eleccions municipals de
Tortosa. Els populars tortosins presentaran una llista
renovada amb l’objectiu de
recuperar la representativitat que havien tingut en anteriors corporacions municipals. Actualment, el PP només té un regidor, Miquel
Monllau, que fa uns mesos va
substituir Antonio Faura,
però en anteriors mandats
va arribar a tenir fins a sis regidors. Xavier Dalmau és llicenciat en Dret i professor
de l’Àrea de Règim Fiscal del
centre associat de la UNED
a Tortosa.

