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Valentí Roqueta parla com a president de la Confraria del Vi del Bages als assistents a l’agermanament

�� BBAAGGEESS  ��

El vi del Bages i el cava del Penedès
estrenyen vincles per ser més grans
�� ENRIC BADIA
�� Avinyó

El món del vi del Bages i del ca-
va del Penedès són des d’ahir
més a prop. Masies d’Avinyó, la
casa i l’empresa de la família Ro-
queta, va acollir l’acte d’agerma-
nament entre la Confraria del Vi
del Bages,la Denominació d’Ori-
gen Pla de Bages i la Confraria de
Sant Sadurní,en un acte que pro-
movien aquests últims.Va ser un
apropament que ahir va tenir un
caire més lúdic que professional,
però que tenia la intenció de ser
un punt de trobada per apropar
sectors que tenen molt en comú
en els processos d’elaboració i de
comercialització dels productes
respectius.

Va ser un acte amable entre en-
titats que tenen en comú l’amor a
la vinya, entre el picapoll (varie-
tat autòctona del Bages) i el xa-
rel·lo (la varietat que s’utilitza
per fer cava), però, alhora, era
una trobada que tenia la voluntat
d’«enfortir els vincles entre les du-
es confraries, que lluiten per la
promoció i la difusió del cava i el
vi», com va explicar en l’acte d’a-
germanament el secretari de la
Confraria del Cava de Sant Sa-
durní, Josep Maria Martí. En
aquest sentit, el president d’a-
questa entitat,Pere Bonet,va ex-
plicar que el sector del cava i,
també el del vi,«som enmig d’una
gran guerra per la comercialitza-
ció internacional» dels productes
catalans. Bonet va destacar la
competència que en els darrers
anys han tingut les empreses de

la vella Europa amb països emer-
gents que han tret «bons vins».
«Avui de vi se’n fa arreu, i tots vo-
lem exportar, però penso que els
vins de la vella Europa tornaran a
triomfar, perquè tenim valors im-
batibles, com la tradició i les ar-
rels», va explicar Bonet. I hi va
afegir que «tenim uns vins imbati-
bles per qualitat i per preu».Bonet
també va fer ressaltar l’esforç
que fa el Bages per donar a co-
nèixer la cultura del vi i va desta-
car especialment Món Sant Be-
net,que va visitar ahir.

A l’agermanament la va seguir
una investidura com a confrares
de mèrit de la Confraria del Ca-
va, Ramon Roqueta, president
de Masies d’Avinyó;el seu fill Va-
lentí Roqueta, que a més de vet-
llar i rellançar el negoci familiar
és president de la Denominació
d’Origen Pla de Bages;del cuiner
Jordi Cruz, ara al capdavant del
restaurant Angle, a Món Sant
Benet; de Toni Massanès, crític
gastronòmic i director del projec-
te Alícia; de Joan Francesc Balti-
érrez, secretari de la Denomina-

ció d’Origen Pla de Bages, i Josep
Camprubí,alcalde de Manresa.

A la imposició de capes i a l’o-
bligada copa de cava, va seguir
un dinar servit per Torre Bus-
quet. Un dinar amb vi del Bages
a l’aperitiu, al primer i al segon
plats, i cava a les postres. Els del
Penedès van tastar un Abadal
blanc 2007, un Picapoll 2007, que
va sorprendre els qui el desconei-
xien, i un Abadal 3.9 del 2004,
que és un negre molt ben valorat,
que fa dos mesos que és al mer-
cat.El brindis va ser amb cava.

Sant Joan escalfarà
l’aigua del pavelló
amb biomassa
i energia solar
�� R. JUNYENT/Sant Joan

L’Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada instal·larà una
caldera de biomassa i plaques
solars per escalfar l’aigua ca-
lenta que s’usa en aquest espai.
La instal·lació d’aquests siste-
mes ha de substituir la caldera
de gasoil que es fa servir actu-
alment per escalfar el recinte i
l’aigua calenta que s’hi fa ser-
vir. Tot i això, de moment, la
caldera de gasoil no es retirarà
del pavelló, però tindrà un pa-
per secundari i només de su-
port.

L’alcalde de Sant Joan, Eze-
quiel Martínez, explica que a
l’hora de fer la substitució «es
podria haver optat per una cal-
dera de gas, però hem optat per
mantenir la de gasoil i introduir
les plaques solar i la biomassa».
La voluntat és que la major
part de l’aigua s’escalfi amb bi-
omassa o l’energia solar, però
primer cal veure com funcio-
nen aquestes noves fonts, se-
gons explica Martínez per tal
de determinar-ne el volum que
s’escalfarà.

La instal·lació de la caldera
de biomassa tindrà un cost de
110.000 euros (18 milions de
pessetes), dels quals l’Institut
Català de l’Energia n’aporta la
meitat. Pel que fa a les plaques
tèrmiques, la inversió requeri-
da és de 44.000 euros i la sub-
venció de l’institut dependent
del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Ge-
neralitat és de 7.400 euros.

Trobada d’intercanvi de
plaques de cava a Sant Vicenç
�� REDACCIÓ/Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç celebrarà aquest
matí la sisena edició de la troba-
da d’intercanvi de plaques de ca-
va que organitza l’Associació
Cultural Ceps i Manduca. L’acte
tindrà lloc de les 9 del matí fins
les 2 del migdia a la sala poliva-
lent de Can Soler. S’instal·laran
taules per a la venda de plaques i,

en aquesta edició es presentarà
una nova placa de tirada limitada
amb una imatge antiga de la pla-
ça de l’Ajuntament. També hi
haurà una nova placa commemo-
rativa d’aquesta sisena trobada.
En el transcurs del matí s’oferirà
un esmorzar degustació amb pa
amb tomàquet i botifarra i una
copa de cava al preu de 5 euros.

ENRIC BADIA


