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Antoni falcón. PROPIETARI DEL CELLER VINS DE TALLER, A SIURANA D’EMPORDÀ

Segons Salvador Dalí, «un gran vi requereix un boig per fer-lo créixer, un home savi per vetllar per ell, un poeta lúcid per elaborar-lo i un
amant que l’entengui». Amb aquestes paraules entrem al món de Vins de Taller, una proposta vitivinícola que no deixa indiferent a ningú, ja
que elaboren vins biodinàmics. El seu és un celler construït amb arquitectura paisatgística i ubicat a Siurana d’Empordà
Falta la tercera pota, quina és?

Finalment la tercera pota de la
biodinàmica és la vinculació amb
el cosmos. Estem a un sistema solar que ens influencia, els pagesos
de tota la vida saben que les plantes de sota terra es planten quan
hi ha lluna minvant perquè creixin
cap avall i en canvi, tot el que són
les bledes, enciams... es fa en lluna
creixent perquè la força de la lluna
estiri cap amunt. Hi ha també un
calendari que marca els dies, els
distingeix com a arrel, flor, fulla... i
aquests dies tenim unes tasques a
fer més apropiades que altres. Per
tant, biodinàmic és: treballar amb
un calendari lunar, crear un ecosistema per afavorir la biodiversitat i
els preparats biodinàmics: això és
la biodinàmica.

«Cal
entendre
el conreu
com un petit
ecosistema
i no com un
monocultiu»
Marta Arranz Perpinyà I siurana
Què vol dir elaborar vins biodinàmics?

Vol dir que a partir de conrear
amb segell ecològic hem fet un pas
endavant amb la biodinàmica. Per
fer el conreu de la vinya o de qualsevol altre producte biodinàmic se
segueixen tres consideracions, a
banda de l’ecològica. La primera
és entendre el conreu com un petit
ecosistema i no com un monocultiu, i és fa per afavorir la biodiversitat i no haver de fer tractaments
intensius químics quan tens una
plaga o una malaltia al cep.
I com s’aconsegueix?

Doncs a la vinya, per exemple,
deixant coberta verda i prat natural entre els ceps, no utilitzar her-

bicides, plantar tot l’entorn de la
vinya perquè els insectes tinguin
on triar i es puguin distribuir, i combinar diferents conreus, entre altres. Per tant, la primera pota de
la biodinàmica és l’ecosistema. La
segona pota són els preparats biodinàmics, que és el que dona nom
a la biodinàmica. Això vol dir que
quan tenim un problema de fongs,
en comptes de posar un fungicida el que fem és crear un preparat
amb cua de cavall, o quan volem
repel·lir insectes fem un preparat
amb ortiga. Un altre exemple és
que quan tenim un camp o una vinya que produeix més del compte,
ja que nosaltres seguim el quilo per
cep, i si una vinya dona més entenem que la qualitat no serà la que
volem, ho fem tirant el fruit a terra o bé a la primavera pots fer un

Com s’augura la verema d’aquest
any?

És una verema molt millor que la
de l’any passat perquè quan treballes amb eco i biodinàmic, estàs molt més exposat a una plaga
i l’any passat vam perdre el 60%
de la collita amb el Míldiu. Aquest
any és molt millor sense arribar a
ser com la collita del 2019, hi ha
hagut un període sec i el raïm no
s’acaba d’inflar. Pot ser un any de
collita mitjana, però de molta qualitat.
Quines varietats treballen a Vins
de Taller?

Arquitectura sostenible i integració paisatgística
tractament amb un caldo d’ortiga
que funciona molt bé per frenar-li
el creixement. I també al revés, si
vols potenciar una vinya jove, fem
un tractament amb sílice i ajuda.
És tot un món!

À.REYNAL

I no té res a veure amb la filosofia d’entendre la biodinàmica com
un mode de vida hippie i alternatiu,
que també i és molt lícit, eh? Però
cal saber que la biodinàmica s’estudia en l’àmbit científic i no és tan
simple o el que la gent es pensa.

Treballem el lledoner gris, ens
agrada dir-ne així, tot i que la DO en
diu garnatxa, però a nosaltres ens
agrada dir-li lledoner gris. També tenim garnatxa blanca, merlot
i una varietat que ens diferencia
molt de la resta, que es diu marselan que és un creuament molt interessant i molta gent en busca. En
tenim de plantada i ens dona molt
bon resultat. I també tenim una varietat molt famosa a França, que
és el viognier.
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Els cellers de la DO Empordà proposen
activitats per viure activament la verema

E

ta a l’entorn de Mas Gil i esmorzar
de productes de proximitat amb
tast de vins i most. A Brugarol, els
participants colliran i trepitjaran el
raïm i es veuran el most. I podran
visitar el celler ubicat en un espai
subterrani integrat en el paisatge
que és una joia arquitectònica.

ls cellers de la DO Empordà viuen aquests dies el
moment més màgic de
l’any. Els viticultors empordanesos han iniciat la verema
que s’allargarà fins el pròxim mes
d’octubre. Són setmanes de molta
activitat a les vinyes que aquests
dies ofereixen una de les imatges
més boniques de l’any amb els
ceps carregats de raïms.
EMPORDÀLIA. Amb la voluntat
de compartir aquest moment tan
especial, els cellers de la DO Empordà programen activitats per
participar i viure activament la verema, ja sigui amb la família, amb
la parella o amb els amics. El celler Empordàlia ofereix tots els diumenges del mes la seva proposta Fes-te el most que inclou collir
i trepitjar el raïm per aconseguir el
preuat most. La proposta enoturística inclou també el desplaçament en trenet entre el celler i les
vinyes i finalitza amb esmorzar i
tast de vins.

El celler Espelt. Programa
l’activitat Verema a l’antiga, una
experiència per conèixer les feines
del camp, les seves tradicions i la
viticultura. La proposta tindrà lloc
el 18 de setembre i inclou esmorzar, vi, most i música.

Imatge d’arxiu de l’activitat ‘Verema en família’, del celler La Vinyeta
LA VINYETA. Verema en família
és el títol de la proposta que organitza el 27 i 28 de setembre el
celler La Vinyeta. En aquest cas,
els participants també colliran raïms i els trepitjaran en una activi-

tat que finalitza amb un sopar de
pa amb tomàquet amb embotits i
formatges.
Clos d’Agon. Una altra activitat pensada per a petits i grans és

DO.EMP

A Veimar! Viu la verema a Les Gavarres, que tindrà lloc al celler Clos
d’Agon, el 12 de setembre, i al celler
Brugarol, el 25 de setembre. En el
cas del celler Clos d’Agon, l’activitat inclou trepitjada de raïms, visi-

MESETPLANA. El mateix dia se
celebra també una innovadora
proposta del celler alt-empordanès Masetplana, El most, l’experiència del pre-vi. Es podrà gaudir d’una experiència única fent
un tast horitzontal dels primers
mosts fermentats, una aventura
pels sentits a través d’un recorregut per les diferents varietats
abans de convertir-se en vi.
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Arriba el primer vi en
llauna: El Llepafils
La Cooperativa de Garriguella destaca per la seva voluntat d’innovació
amb propostes d’allò més diferenciades
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El suro i els taps
de proximitat, un
segell de qualitat
A les comarques de l’Alt i el Baix Empordà s’hi
concentra gairebé el 40% de peus d’alzina
surera de Catalunya

Les llaunes de vi i els seus dissenys

COOP.GARRIGUELLA

Vinya, suro i vi
Redacció l garriguella

L

’any 1963 es va fundar la
Cooperativa de Garriguella: és la unió de petits productors i viticultors de
Garriguella que van compartir el
somni de convertir-se en un punt
de referència dins el sector del vi.
I així ha sigut, al llarg dels anys, la
constància i la valentia de la seva
gent ha fet que avui sigui un celler
de referència a l’Alt Empordà.
Actualment, la Cooperativa
compta amb 55 membres i un total de 160 hectàrees, des de l’any
1975 estem inscrits a la DO Empordà i des de l’any 2013 formem

part de la Ruta del Vi de la DO Empordà, disposem d’una Agrobotiga on venem productes de proximitat i d’un Espai Gastronòmic,
on es podran degustar i comprar,
a més dels nostres vins, productes representatius empordanesos. A més, oferim un ampli ventall de propostes enoturístiques.
LA GRAN NOVETAT. És la primera empresa del sector en llançar al
mercat un producte així, i és que
estem parlant del vi enllaunat. Des
de la Cooperativa expliquen que
és «una nova gamma de vins dinàmics i afruitats, ideals per a les
ments inquietes». Es tracta d’un

vi en format llauna, per la gent que
no té tabús i que busca marcar la
diferència. «Desprès de molt de
temps intentant buscar la manera
que la gent pugui gaudir del vi en
qualsevol moment i en qualsevol
lloc, per fi surt a la llum el nostre
Llepafils en llauna, un vi fruit de
les nostres vinyes situades en un
paratge immillorable com és l’Alt
Empordà, però ara encara més fàcil de transportar, pràctic d’obrir i
sens dubte un plaer pels nostres
sentits». Es pot trobar el Llepafils blanc i rosat amb una punta de
bombolla i el Llepafils negre jove.
Amb aquesta nova proposta, la
gent pot endur-se el vi on vulgui.

www.cooperativagarriguella.com

Redacció l garriguella

L

a marca Taps de Finca distingeix els vins de la DO
Empordà que utilitza taps
de suro procedents de les
finques dels municipis de la DO
Empordà.

INS.CATALÀ DEL SURO

tant el vi com el tap s’han elaborat
en el mateix entorn de la DO Empordà, garantir la regeneració de
les masses forestals, tot contribuint a la reducció de risc d’incendi,
l’augment de les explotacions forestals de suredes a Catalunya, i la
defensa dels valors ecològics, mediambientals, socials i emocionals
del tap de suro.

EL SURO EMPORDANÈS. El Consell Regulador de la DO Empordà,
l’Associació d’Empresaris Surers EL TERRITORI. A les comarques
de Catalunya (AECORK) i el Con- de l’Alt i el Baix Empordà s’hi consorci Forestal de Catalunya, so- centra gairebé el 40% de peus
ta els auspicis de l’Institut Català d’alzina surera de Catalunya i la
del Suro, tenen la voluntat de fer meitat de la superfície que ocuvaldre la confluència singular del pen es troba en explotació. Tot i
suro i la vinya
que les especia l’Empordà, i
als condicions
un dels objectius
contribuir a reclimàtiques a
cuperar l’exploCatalunya i el
d’aquesta marca és
tació del suro
tipus de sureda
oferir tant el vi com
autòcton. Amb
local determiaquesta finalinen que sigui
el tap amb el segell
tat es posa en
un dels suros
denominació d’origen de més qualitat
marxa una acció que vol tenir
empordà
per a la fabricacontinuïtat els
ció de taps, Capropers anys,
talunya produde manera que els cellers empor- eix menys del 2% del suro mundanesos tapin, especialment els dial, encara que té un potencial
vins de gamma més alta, amb suro de generació de matèria primera
empordanès de la màxima proxi- molt superior a l’explotació actual.
mitat. La creació de la marca Taps
Amb una super fície d’unes
de Finca proporciona una diferen- 2.000 hectàrees de vinya, districiació amb un significat de pro- buïdes en 55 municipis de les coducte de qualitat, de proximitat i marques de l’Alt i el Baix Empordà,
sostenible, que afavoreix la gestió la producció mitjana de la DO Emdels boscos surers de l’Empordà.
pordà és de 65.000 hl de vi i prop
de sis milions d’ampolles anuals.
ELS OBJECTIUS. En concret es Els vins de l’Empordà són molt prepersegueixen els objectius se- sents a Girona i Catalunya, s’han
güents: oferir un nou producte vi- anat introduint a nous mercats i
tivinícola de proximitat, en el qual un 15% es destina a l’exportació.

HORA NOVA 2.627

n

vi i gastronomia 29

31 d’agost de 2021

Vins per a
una cuina
d’avantguarda

Primera verema amb
certificació ecològica
Redacció l figueres

A

lgunes persones expertes del sector del vi
i de la gastronomia diuen que els vins de la
DO Empordà són el maridatge
perfecte per degustar la cuina
de l’Empordà, que és un referent
mundial de gastronomia avantguardista, creativa i de gran qualitat. Una revolució culinària iniciada en els fogons del restaurant El
Bulli, de Ferran Adrià, que va influenciar tota una generació de nous
cuiners que avui en dia proposen
experiències gastronòmiques
úniques als seus establiments.
L’Empordà. Ofereix una gastronomia innovadora basada alhora en una llarga tradició culinària. Un xup-xup històric de cuina
casolana, de suquets de peix vora el mar o de platillos als camps

de conreu, que són l’ànima de la
proposta gastronòmica dels restauradors empordanesos. Per això, un altre ingredient indispensable de la cuina empordanesa
són els seus productes de proximitat. Les característiques geogràfiques del territori —amb mar,
plana i muntanya— ofereixen una
variada oferta de productes procedents de l’agricultura, la ramaderia i la pesca. La barreja o la
combinació d’aquestes matèries
autòctones és un dels elements
més característics de la gastronomia de l’Empordà: la cuina de
«Mar i muntanya» que fusiona en
plats plens de sabors i contrastos tota l’essència del territori, del
seu clima i del seu paisatge.
Els dos principals col·lectius de
restauradors de la zona: la Cuina
del Vent i la Cuina de l’Empordanet són els principals exponents
d’aquesta cuina d’avantguarda.

A Mas Llunes
practiquen
una viticultura
respectuosa amb el
medi ambient
Redacció l garriguella

M

as Llunes va iniciar
la seva activitat l’any
2000 impulsat per
Antoni Roig, descendent de viticultors i el·laboradors
de vins i licors, amb la il·lusió de recuperar la tradició familiar.
ALS PEUS DE L’ALBERA. Mas
Llunes és un celler que es troba
ben bé als peus del Paratge Natural de l’Albera, al poble de Garriguella, i que elabora vins amb un
marcat caràcter empordanès, on
les varietats predominants són
garnatxes i carinyenes. Els seus
vins són frescos, elegants i a la ve-

gada amb caràcter i tipicitat de zona. Des del celler expliquen que
sempre han apostat per la qualitat, i això s’ha vist plasmat en els
guardons obtinguts. L’octubre de
l’any passat van obtenir el Gran Vinari d’Or 2020, guardó al millor vi
català de l’any, pel vi negre Finca
Butarós, elaborat amb raïm d’una
vinya centenària.

a la pàgina web que segueixen «les
normes de producció ecològica i
ens esforcem per obtenir vins amb
personalitat ide caràcter empordanès i les 150.000ampolles que
elaborem són el fruit d’aquesta
manera d’entendre el vi».

ENOTURISME. Mas Llunes t ofereix diferents activitats enoturístiques, una
SEGELL
d’elles és la visiSOST E NI ta enohistòrica
El celler ofereix
als búnquers,
BLE. A la vinya
diferents activitats
un recorregut
de la firma altenoturístiques,
pel passat de la
empordanesa
vinya del camp
practiquen una
com ara una visita
d’aviació, esceviticultura resenohistòrica als
pectuosa amb
nari de l’últim
el medi ambicombat aeri de
búnquers
Catalunya duent, i des de fa
tres anys que
rant la Guerra
treballen tota l’explotació seguint Civil, experiència que acaba amb
les normes de producció ecològi- un tast de vins i que aquest any ha
ca. De fet, aquesta verema 2021 ha estat finalista entre les tres miserà la primera que els vins de Mas llors Activitats culturals i socials
Llunes en podran lluir el segell que d’enoturisme de Catalunya en els
ho certifica. Des del celler detallen premis Vinari.
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Arché Pagès, una família
de viticultors des de 1894
Una de les novetats del celler és que estan preparant i treballant unes
vinyes per elaborar i sumar nous vins a la seva producció
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El tresor de les
vinyes de l’Alt
Empordà
La nostra està considerada terra de garnatxes
i carinyenes amb una riquesa varietal única
arreu de la península

Dels seus vins en destaquen: Sàtirs, Cartesius, Ull de Serp o Bonfill, entre altres

ARCHÉ PAGÈS

Algunes de les vinyes de la DO Empordà
Redacció l Capmany

A

rché i Pagès és un dels
cellers amb més història de la comarca. El
seu llegat es remunta a
cinc generacions de viticultors,
que al bell mig de la comarca, van
fer créixer el que avui és el celler
Arché Pagès. La família fa més
d’un més d’un segle que treballa
i estima la vinya i des de començaments del 2004 que elaboren
vins propis de singular personalitat. El propietari de la firma, Bonfill Arché, explica al mitjà que enguany «s’espera una bona verema, perquè tenim uns raïms molt
sans». Bonfill Arché avança que
estan treballant noves vinyes i de
cara al futur tindran més varietats
de l’Empordà amb nous vins.
L’ENOTURISME. Un dels eixos
vertebradors d’Arché Pagès és la
gran oferta enoturística que ofe-

reixen. Es diferencien d’altres ce- ampolla, concentrat».
llers per la proximitat amb els visitants, ja que l’encarregat de fer VI I ENTORN. Una de les peculiales visites és el mateix propieta- ritats del vi d’Arché Pagès és preri, que explica la història i els pro- cisament el seu entorn, és per aiductes que elaboren. Tal com de- xò que programen visites amb
fineixen a la seva pàgina web, «res possibilitat de conèixer l’entorn,
millor per comprendre i assaborir el municipi i l’Albera, Paratge Naun vi que tretural d’Interès
Nacional amb
pitjar, conèixer
vestigis prei gaudir el terriel propietari del
tori on s’elabohistòrics, meceller, bonfill arché, dievals i una
ra. La nostra
p ro p o s t a é s
geografia que
augura una bona
fer del tast una
enllaça el mar
verema «perquè
experiència
amb el pla i
enguany tenim uns
personalitzala muntanya,
l’essència de
da, sempre de
raïms molt sans»
l’Empordà. Les
la mà del propi
visites que lliviticultor». És
per això que el mateix Bonfill fa guen vi i patrimoni ho fan des de la
de guia entre els ceps per consta- vora de la capital, Figueres, el cap
tar-ne la disposició, la qualitat del de Creus i la badia de Roses. Tota
sòl, l’afectació del clima. Ell ma- la informació relacionada amb el
teix és qui demostra «fins a quin celler es pot consultar a la seva
punt tot el paisatge cap dins d’una pàgina web.

Redacció l capmany

L

HN

bució varietal i la seva localització.
Els cellers reserven les vinyes més
antigues o centenàries per produir
els seus millors vins o els més icònics, ja que és ben conegut que
les vinyes velles de més de trenta
anys augmenten les possibilitats
d’elaborar vins de gran qualitat.
Són un tresor que diverses generacions de viticultors han preservat com una joia de les seves explotacions.

’Alt Empordà està farcit de
vinyes velles de varietats
tradicionals. Des del Consell Regulador de la DO
Empordà destaquen que les vinyes més velles de l’Empordà són
de varietats autòctones o tradicionals de la zona. En destaca especialment la carinyena negra, ja que
el 90% de les vinyes d’aquesta varietat tenen més de trenta anys; el
60% més de seixanta i el 26% més GARNATXES I CARINYENES. La
de vuitanta. En el cas de la carinye- nostra està considerada terra de
na blanca, el percentatge de ceps garnatxes i carinyenes amb una ride més de trenta anys se situa quesa varietal única, i és que l’Emen el 86,7% .
pordà és terD’aquestes vira de varietats
nyes de carihistòriques. La
aquest informe
nyena blanca,
garnatxa o la
s’ha basat en les
un 26,5% tecarinyena re2.318 parcel·les
nen més de vuipresenta una
tanta anys.
tercera part de
registrades
L’altra variela vinya emporactualment a la DO
tat emblemàdanesa. La detica de la denominació és
Empordà
nominació, la
una àrea viníga rnat xa , é s
cola amb una
també molt vella. Concretament, riquesa varietal exclusiva, ja que
un 61,4% de les vinyes de garnat- és una de les poques zones viníxa roja van ser plantades fa més coles que produeix totes les variede trenta anys i un 14,9% fa més tats de garnatxes i carinyenes. Cal
de vuitanta anys. Una altra varie- saber que les varietats autòctotat amb gran tradició a la zona, el nes representen prop del 65% de
macabeu, també atresora vinyes totes les vinyes de la denominació
molt velles, amb un 64,1% amb d’origen. El percentatge de les vamés de trenta anys.
rietats tradicionals no ha deixat de
créixer en els últims anys gràcies
2.318 parcel·les. L’informe a l’aposta decidida dels viticultors
s’ha basat en una prospecció de empordanesos per la garnatxa, la
les 2.318 parcel·les registrades ac- carinyena, el macabeu o el moscatualment a la DO Empordà per de- tell, amb l’objectiu final d’elaborar
terminar-ne l’antiguitat, la distri- vins únics i amb personalitat.
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Empordàlia
presenta ICNOS,
un vi amb
petjada
Des del celler expliquen que està fet amb
varietats de carinyena i garnatxa de vinyes
velles de més de 70 anys de terrer de pissarra

l celler Empordàlia ha tret
un nou vi al mercat. Es
tracta d’ICNOS, i des de
la firma el defineixen com
«el seu millor treball». Se n’ha fet
una edició numerada de només
2600 ampolles i és un vi que neix
de vinyes velles, de varietats autòctones i una elaboració molt
acurada.

pordàlia, Simon Casanovas, «li hem
posat aquest nom ja que volem que
sigui com un homenatge a tots els
nostres agricultors, homes i dones
que deixen rastre i petjada amb el
que fan, seguint la tradició i fent història». Aquest nou vi ja es pot comprar en caixes d’ampolla individual i
de tres ampolles a les agrobotigues
d’Empordàlia a Pau i a Vilajuïga, a
botigues especialitzades de vins i a
la botiga en línia del celler.

ICNOS. En grec, icnos vol dir petjada, i tal com explica el gerent d’Em-

LA PETJADA d’Empordàlia.
Des del celler expliquen que IC-

Redacció l pau-vilajuïga

E

L’etiqueta mostra l’elegància del producte
NOS és de color robí intens i brillant. Té aromes a fruita madura
com la cirera i la mora, amb notes
de vainilla i cafè. I en boca és molt
agradable, amb sensacions de regalèssia i torrefacció, amb uns tanins rodons i suaus. El seu final és
llarg i persistent. Desgranen també que aquest nou producte està fet de carinyena i garnatxa de
les vinyes més velles del celler Empordàlia, vinyes velles de terrer de
pissarra de més de 70 anys, situades als municipis de Rabós, Garri-

la primera anyada de
l’icnos ha obtingut
un total de 92 punts
a la guia peñín, una
de les llistes més
valorades del sector

Oli,vi i queviures
de l’Empordà.
Arrelats a la terra.

A Empordàlia elaborem oli d’oliva verge extra i vi des de fa moltes generacions amb la filosofia de
donar suport al petit productor. És per això que t’oferim una gran varietat de productes de proximitat.
Vine a les nostres agrobotigues o accedeix a la nostra pàgina web, compra en línia i t’ho portem a casa.

AGROBOTIGA DE VILAJUÏGA · 972 530 043

AGROBOTIGA DE PAU · 972 530 140

Ctra. de Roses, 3 - 17493 VILAJUÏGA (Girona)

Ctra. de Roses s/n - 17494 PAU (Girona)

BOTIGA ON-LINE

www.empordalia.com

EMPORDÀLIA

guella. Pel que fa al seu maridatge, combina amb carns i és ideal
per gaudir en moments especials.
Aquest nou vi d’Empordàlia ha tingut una bona acollida al món vitivinícola, ja que la primera anyada de
l’ICNOS ha obtingut 92 Punts a la
Guía Peñín.
EL CELLER. Situat a Pau i Vilajuïga, Empordàlia és la unió de petits agricultors de l’Empordà que
han estat treballant la terra durant
moltes generacions.
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CELLER MAS PÒLIT,
de Vilamaniscle
Les vinyes de muntanya de l’Albera
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Formar persones
a l’atur per entrar
al món vinícola
La iniciativa està impulsada per la Fundació
Oscobe i el Consell Regulador de la
denominació empordanesa

Un dels moments de la formació

E

l Mas Pòlit és una antiga masia, situat al terme
municipal de Vilamaniscle, als vessants de l’Albera, a l’Alt Empordà. Està documentada en els contractes d’emfiteusi amb el Monestir de Sant
Pere de Rodes des de l’any 1293.
Llavors ja hi havia vinyes a aquestes contrades, i durant segles s’ha
cultivat la vinya i s’ha fet vi al mas.
A partir de l’any 2005 es va reprendre l’elaboració de vi al Mas
Polit. Al anar augmentant la producció, l’antic celler del mas es
va quedar petit i s’ha construït un
nou celler que es va estrenar la verema del 2017.
Actualment el CELLER MAS PÒLIT és una empresa familiar que
s’ha projectat amb les premisses
de ser un celler petit, destinat a
poca producció i buscant la màxima qualitat, fent honor a l’extraordinari raïm que produeix la vinya

El nou celler és
energèticament
autosuficient
i integrat
completament al
paisatge
de muntanya en les terres de pissarra de Vilamaniscle.
El nou celler és energèticament
autosuficient i integrat completament al paisatge, valoritzant el
meravellós entorn en què esta situat
Pertany a la DO Empordà i produeix vins ecològics certificats
pel CCPAE.
Els vins elaborats d’aquest celler es caracteritzen per la seva concentració i elegància, que

s’aconsegueix de forma natural
amb rendiments baixos i mantenint l’equilibri de l’ecosistema. La
personalitat i el caràcter l’hi donen la selecció de terrers (terroir)
excepcionals, la tradicional viticultura de muntanya i l’ús de varietats autòctones.
El tipus de sòl és l’idoni per produir raïm de qualitat, conreant la
vinya a base de produccions petites per cep i assolint un raïm amb
concentracions altes en sucres i
en elements polifenòlics. El clima i
la terra dona una personalitat única i original als fruits de les vinyes.
L’artesania i coneixements determinen el cupatge de les diferents varietats per determinar el
punt exacte de les proporcions,
en l’afany d’obtenir uns vins artesanals que combinin la tradició
ancestral amb l’aportació de l’estil de la tecnologia moderna, combinant la tradició i la innovació.

Redacció l mollet de peralada

A

quest 2021 la DO Empordà ha fet que quinze persones en situació d’atur
de la comarca es formin
com a auxiliars de vinya a la DOEmpordà. Des de l’organització
destaquen que la iniciativa està
impulsada per la Fundació Oscobe
i el Consell Regulador de la denominació empordanesa, i es desenvolupa en el marc del Programa
Incorpora de la Fundació La Caixa
amb l’objectiu de l’apoderament
i el desenvolupament dels participants per a la seva incorporació posterior al
món laboral.

DO EMP

pordanesos de persones aturades. El conveni de col·laboració
signat entre Oscobe i el Consell
Regulador de la DO Empordà permetrà als cellers acollir a les persones formades i amb interès per
incorporar-se al sector vinícola. El
programa compta amb el suport
d’un tècnic que realitza el procés
d’acompanyament a les persones
i a les empreses.

IMPULS. Incorpora Girona de Fundació “La Caixa” és un grup format
per 12 entitats socials de les comarques de Girona que s’encarrega de desenvolupar el programa
Incorpora a través de 41 tècnics d’inserció.
El programa té el
TRES FASES.
Aquest grup es
La formació
regeix pels vasuport d’un tècnic
s’ha estructulors de qualique realitza el procés
rat en tres fatat, professiose s: una prinalitat i proxid’acompanyament a
mera de treball
mitat, i té com
persones i empreses
de competèna objectiu la incies transvertermediació lasals i digitals
boral basada
de l’alumnat que s’ha realitzat al en les necessitats del teixit social
Centre Cívic de Mollet de Peralada; i empresarial del territori, amb la
una segona fase de formació tèc- finalitat de garantir que la personica d’auxiliar de vinya amb un to- na s’integra a l’empresa correctatal de 75 hores, que s’ha desenvo- ment. Durant l’any del 2020, Incorlupat a les instal·lacions del celler pora Girona va impulsar la inserció
La Vinyeta i que ha impartit Eduard laboral de 953 persones aturades,
Muixach, enginyer agrònom de gràcies a la col·laboració de 369
l’empresa Agroassessor; i la terce- empreses.
ra i última fase, que consisteix en
OSCOBE és una Fundació crea100 hores de pràctiques no labo- da per oferir un futur professional
rals en empreses del sector de la a persones mitjançant itineraris
comarca. L’objectiu final d’aques- formatius i d’orientació i inserció
ta iniciativa és promoure la con- laboral que garanteixi la seva intractació per part dels cellers em- tegració.

HORA NOVA 2.627

n

vi i gastronomia 33

31 d’agost de 2021

Diferents rutes
temàtiques per
descobrir el vi

Martí Fabra ha passat de
generació en generació sense
perdre la seva essència

La Denominació d’Origen Empordà proposa
diferents rutes per descobrir el territori i el
seus vins

Imatge d’una de les rutes
Redacció l capmany

D

es del Consell Regulador
de la DO Empordà proposen diferents rutes
per descobrir l’entorn de
la comarca i els seus vins.

TERRA DE DALÍ I PLA. Es tracta
d’un viatge pel dia a dia de les persones que fan els vins de la DO Empordà. És un recorregut per la terra de Dalí i de Pla, per indrets que
conserven tresors del romànic,
per panoràmiques espectaculars,
per la terra de la gastronomia més
excepcional del moment, amb exponents com els germans Roca o
Ferran Adrià, que representen la
gran quantitat de professionals de
la restauració i la gastronomia empordanesa i gironina. En definitiva,
una experiència única a l’entorn

Tast de vi

HORA NOVA

del vi, la seva cultura i la seva gastronomia, que convertirà la vostra
estada en inoblidable.
El Camí del Vi. Una altra de les
propostes fa palès que l’Empordà dibuixa un traç transversal del
mar cap a la muntanya. Ofereix de
manera diàfana el poder del vinyar
com a paisatge dins el paisatge,
amb vistes capriciosament banyades de sol i tramuntana. Aquesta
ruta és el testimoni d’excepció del
paper importantíssim que les comunitats monàstiques medievals
jugaren en la preservació i evolució del vi empordanès, tant des del
punt de vista tècnic com cultural,
aquesta ruta uneix els tres principals monestirs romànics segles
enrere dedicats a aquesta tasca.
De camí cap a aquests punts s’accedeix als parcs naturals.

HORA NOVA

E

l celler Martí Fabra és un celler familiar que les terres. Moltes vinyes van ser comprades per la
es dedica al món de la vinya i al vi des de fa família Fabra, del veïnat de Vilartolí, que replantaren
moltes generacions. Des de l’empresa des- els antics ceps i tornaren a posar en producció els
taquen que tenen la sort de «comptar amb terrenys arrasats per la fil·loxera. Pocs anys després,
vinyes centenàries», d’aquí en surten vins dolços i amb el matrimoni d’Eulàlia Carreras i Joan Fabra, les
rancis fets pels avantpassats de la família. Desgra- propietats tornaren a unir-se, i va néixer la llavor del
nen també que treballen «amb dipòsits i botes que celler Martí Fabra amb l’adequació dels baixos de la
han passat de generació en generació». El secret de masia Carreras.
Martí Fabra és que «aquest lleVINYES VELLES. «Les vinyes del
gat perduri»: és per això que«el
el llegat del celler
nostre celler creixen als peus de
tractem amb el màxim respecte,
l’Albera, en terrenys molt pobres
per bé que això impliqui sovint un
de sant Climent fa
de pissarra i granit, ventilats fregran esforç», destaquen.
que es treballi amb el qüentment per la tramuntana»,
MASIA DEL SEGLE XIV. El ceexpliquen des de la firma. Molmàxim respecte per
ller es troba a la masia familiar de
tes d’aquestes vinyes són extrela vinya i pel vi que
Sant Climent Sescebes en la que
madament velles, de 80 a més
elaboren
es documenta la viticultura des
de 100 anys, de les varietats cadel segle XIV. De fet, el primer dorinyena i garnatxa (anomenades
carinyana i lledoner a l’Empordà)
cument que hi fa referència és la
compra d’una vinya del 1305, aquesta escriptura en- en les seves diferents variants: negres, roges i blanceta una extensa relació documental que testimonia ques.
la tradició vitivinícola de la família Carreras.
LA BOTIGA. Aquest 2021 Martí Fabra encara no ha
LA SEVA HISTÒRIA. Tal com expliquen, amb el pas presentat les seves novetats, ja que té previst fer-ho
dels segles les propietats dels Carreras van anar per Nadal. Tot i això, des de la seva botiga ofereixen
augmentant fins que amb la crisi de la fil·loxera, la el servei d’enviaments i es realitzen en caixes de 6
família es va veure obligada a vendre bona part de ampolles que poden combinar diferents productes.
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Masia Serra celebra 25
Saps com
anys elaborant els seus vins són els vins
empordanesos?

El celler està situat al poble de Cantallops, als peus de l’Albera i la
passió, l’esforç, i l’estima a la terra l’han fet créixer fins a ser un referent

Hi ha diferents varietats i cada celler elabora
les que més li agraden, però en destaca una
varietat molt comuna: la garnatxa

Els propietaris del celler, Jaume Serra i Silvia Vilà

M.SERRA

Una de les varietats
Redacció l cantallops

A

quest 2021 Masia Serra
ha guanyat el Premi Vinari a la millor visita enoturística i experiència
de tast de vins. Cal destacar que
els premis recomanen el celler
dins d’una selecció de les millors
vinyes del paisatge vitivinícola català que permeten descobrir territori i passejar per l’origen de grans
vins catalans. Des del celler expliquen que aquesta és la primera
vegada que s’organitza una edició
d’estiu d’aquests guardons i en la
qual s’ha donat més pes a l’enoturisme. Des de Masia Serra pro-

posen una oferta molt variada de
visites enogastronòmiques com
tasts de vins amb tapes d’embotits i productes artesans, esmorzars de forquilla, dinars maridats,
amb bany a la piscina inclòs, o pícnics entre vinyes. També en destaca la seva terrassa, envoltada
de vinyes i oberta tot l’estiu, que
tal com diuen els propietaris, «és
ideal per prendre-hi una copa, ferhi el vermut o, fins i tot, un tast a
mida amb els vins que més agradin als visitants». Una de les novetats de la firma és que d’ençà
uns mesos, el celler ofereix allotjament al Recer, unes habitacions
molt cuidades amb terrassa i un

espai cobert de vidre, que està
en contacte amb el paisatge però
preservant la intimitat de les persones allotjades.
25 ANYS DE VINS. Des de Masia
Serra expliquen que aquest dissabte passat van celebrar el 25è
aniversari des que van començar a elaborar vins de les seves
vinyes. El projecte de Masia Serra neix de la tradició familiar que
emergeix amb força l’any 1996,
quan en Jaume Serra i la Sílvia Vilà, després d’acabar els seus estudis, van decidir engegar la seva
pròpia aventura vitivinícola i projecte de vida.

Redacció l vilajuïga

A

la Denominació d’Origen Empordà, la gamma
de vins que ofereixen el
segell identitari és molt

àmplia.

DO EMPORDÀ

li concedeixen els trets d’un vi de
postres excepcional, juntament
amb l’altre vi dolç propi de la zona,
el moscatell de l’Empordà.
ELS VINS ECOLÒGICS. Aquesta és una tendència que va a l’alça a molts cellers de la denominació d’origen. Cal saber que els vins
ecològics, les misteles, els vins de
raïm sobremadurat i els vins escumosos completen l’oferta vitivinícola de l’Empordà.

VINS NEGRES. Els vins negres són
de qualitat elevada, amb cos, ben
constituïts i harmònics, en ocasions amb el matís d’una criança
acurada. Aquests vins de reserva
i criança presenten notes aromàtiques molt característiques; són LES ANYADES I LA FIL·LOXERA. Secomplexes, fragants, amb tocs gons les dades del Consell Regulad’espècies, mantenint sempre dor, la de 2019 va ser molt bona,
aromes de la
la 2018 només
fruita i la planbona, la 2017
ta. Un cop a la
molt bona, la
una de les tendències 2016 bona i la
boca s’expressen amb pleni2015 també.
dels cellers de l’alt
tud, saborosos
Si remuntem la
empordà és elaborar
i molt agradahistòria del vi a
bles.
vins ecològics i també la nostra terra,
els més entevins biodinàmics
ELS BLANCS.
nedors sabran
S’hi elaboren
que va haver-hi
vins blancs, soun episodi de
vint amb varietats autòctones, fil·loxera que va fer desaparèixer
frescos i saborosos, així com d’al- el sector durant anys. La fil·loxera
tres monovarietals amb una nota- és originària d’Amèrica del Nord i
ble qualitat. També rosats que es es va estendre a Europa a partir de
caracteritzen per un color cirera la meitat del segle XIX, on va proben definit, amb gran personali- vocar la destrucció del mode de vitat i aromes delicades, frescos i de da de molts agricultors en destruir
graduació alcohòlica moderada.
les vinyes i va contribuir a l’èxode
rural. Actualment, es troba en tots
LA GARNATXA. Una singularitat els països vitícoles del món. En
de la zona és la Garnatxa de l’Em- poc temps provoca danys greus a
pordà, vi dolç natural elaborat amb les arrels i com a conseqüència la
la varietat de raïm que li dóna nom. mort de la planta atacada, excepGenerós, amb sabor del mateix ra- tuant la d’algunes espècies de viïm madur, càlid i sedós, virtuts que nya originàries d’Amèrica.
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El maridatge de LIMBIK crea una nova línia
cervesa, una nova de cerveses amb fruita local
combinació

La firma està treballant en una nova línia de cerveses amb varietats de
fruita com ara cireres de Terrades o mel dels Abellaires Empordanesos

La cervesa és un producte que lliga amb tota
mena d’acompanyaments i no només es pren
com aperitiu

Cervesa i gastronomia
Redacció l barcelona

E

HORA NOVA

bina a la perfecció amb escabetxos, amanides i amanida de marisc. Els plats amb tomàquet i les
verdures de sabors amargs també ofereixen excel·lents maridatges amb aquesta beguda. Els gust
agredolç combina a la perfecció
amb una hamburguesa combinada amb una cervesa, ja que els sabors de la salsa quètxup o la mostassa encaixen perfectament amb
la cervesa, sobretot les de blat.

l portal Hacercervezaartesana.com publica un article sobre el maridatge
de cervesa i en detalla que
per aconseguir un bon maridatge
és important que hi hagi equilibri
entre el menjar i la cervesa, sense que cap d’elles destaqui sobre
l’altra. I que, a més, el menjar i la
cervesa potenciïn els seus sabors,
l’un a l’altra. D’aquesta manera
es podrà gaudir tots dos al mà- CARN, PEIX I BIRRA. Cal saber
xim, tenint una experiència culinà- que es pot acompanyar una bona
ria perfecta. Cal saber, però, que carn de barbacoa amb una cerveuna de les regles del maridatge és sa. Tot i això, cal tenir en compte
saber identifiel tipus de salcar els sabors
sa amb què
entre prima hi ha moltes cerveses s’acompanya
ris i secundala carn per esque mariden amb
ris. Els primaris
collir la cervesa
postres de xocolata,
seran els més
ideal. Com més
presents i esfort sigui el sasobretot les
tan relacionats
bor, més torracerveses negres i
amb els sentits,
da ha de ser la
olfacte, el gust
cervesa. D’altorrades
o la vista. Els
tra banda, tamsecundaris són
bé lliguen bé
els més característics i comple- amb els peixos, sobretot els peimenten als primaris. Solen ser els xos blaus i els fumats mariden persabors cítrics, com ara de fruites fectament amb la cervesa.
tropicals, o la regalèssia, xocolata
i cafè que aporten algunes malts CERVESA I XOCOLATA. Hi cervetorrades. Estan menys presents ses negres i torrades amb notes de
en la cervesa, deixant unes notes cafè i xocolata. Les quals mariden
que només els més experts acon- a la perfecció amb postres de xosegueixen descobrir.
colata. També hi ha cerveses afruitades que es poden acompanyar
COM MARIDAR? Un cop sabem durant la sobretaula. Tota aquesidentificar els sabors, cal saber la ta informació i molta més relaciocombinació entre àcids i amargs: nada amb el món cerveser es pot
l’amargor de la cervesa compensa consultar al portal Hacercervezael gust del vinagre, per això com- artesana.com.

Durant un tast de cervesa, a cap Ras
Redacció l figueres

A

la comarca es comença a sentir més la frase
de «posa’m una Limbik» que no la tradicional «posa’m una Estrella», i és
que el projecte de Xavi Pujol està
arrelant d’allò més fort al territori alt-empordanès, perquè tal ell
com explica al mitjà, un dels seus
objectius és «fer marca a casa» i
«estem molt contents amb la resposta de la gent». Però anem a
pams: què és Limbik?
LIMBIK. És una marca de cerveses artesanes de qualitat feta al
cor de l’Empordà. «Les nostres
cerveses estan inspirades pels
meravellosos paisatges que rodegen aquesta comarca», detalla la firma a la seva pàgina web.
La intenció és que cada una et
porti a un lloc diferent de l’Em-

la firma local
llançarà al mercat
un total de nou
cerveses amb
productes de km
zero de la comarca
pordà, i puguis assaborir a cada
glop els seus paisatges. Detallen
que l’objectiu de les seves cerveses és que «us transportin en diferents racons de la comarca. Tot
prenent les més maltoses, podeu
transportar-vos en els racons històrics de l’Empordà, mentre que
prenent una de les nostres IPA,
us pot venir al cap un dia de platja amb gust de préssec. Aquesta
connexió entre cerveses i territori
passa directament pel nostre sis-

LIMBIK CO

tema límbic».
SABORS DE LA COMARCA. La
principal novetat de la marca és
que estan treballant en nou cerveses diferents i noves amb productes locals com ara la cervesa negra «que porta mel dels Abellaires
Empordanesos», desgrana Pujol,
també la cervesa amb cireres de
Terrades. Una altra proposta serà la cervesa cítrica amb llimones
i taronges de l’Empordà, i d’aquí
un parell de setmanes sortirà una
cervesa amb préssecs de Terrades. «Busquem el binomi entre els
productes locals i la cervesa artesana».
TAST DE CERVESA. L’empresa
explica que a principis d’octubre
farà tastos dels nous productes a
la Tartana de Vilafant. «Farem una
festa on es maridarà i es cuinarà
amb cervesa i molt més». Tota la
informació a: limbik-co.com.
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El binomi entre
la cuina xinesa
i els vins de la
comarca
L’establiment de cuina asiàtica ha sabut lligar a
la perfecció la seva oferta culinària amb els vins
de la Denominació d’Origen Empordà
Redacció l figueres

E

l restaurant Shang-haï de
Figueres és l’establiment
amb més història gastronòmica xinesa de la ciutat. I de les comarques gironines,
ja que va ser el primer restaurant
xinès de Figueres. És reconegut
arreu del territori, ja sigui a la ciutat com a la demarcació, per ser
un dels pocs restaurants d’aquesta varietat a oferir una gran carta
de vins amb segell DO Empordà. El
seu propietari, Fermín Lee, expli-

L’interior del restaurant Shang-haï de Figueres

cava un dia a aquest mitjà que els
agrada «oferir els vins del territori,
i a més,acompanyen molt bé els
nostres plats». La majoria de plats
són de gust picant o agredolç i els
vins negres són els que millor mariden amb la seva cuina, tot i que
els blancs també creen una bona
combinació.

i vinyes de l’Alt Empordà», afegia
Lee. Gràcies a això, el restaurant
va apostar pels vins de l’Empordà: el 80% de la carta ho és, tot i
que també tenen altres marques i
denominacions, per tal d’oferir un
ventall d’allò més ampli.

CUINA XINESA I VINS DO. Una
de les raons de la seva carta de
vins amb etiqueta DO Empordà és
que «molts dels nostres clients habituals són propietaris de cellers

El restaurant. El Shang-haï
està situat al corriol de les Bruixes —tot i que també s’hi pot accedir des del carrer la Jonquera—
de Figueres. Ofereixen tot el que

és un dels
restaurants xinesos
amb més història
de la província de
girona i va ser el
primer de figueres

ÀNGEL REYNAL

el client es pot imaginar en referència a la cuina xinesa, i també
fan un menú durant la setmana. A
la seva pàgina web o a les xarxes
socials es pot consultar l’àmplia
carta que ofereixen i també tota la
informació relacionada amb l’establiment.
Un altre dels serveis que ofereixen
al restaurant Shang-haï de Figueres és el menjar per emportar, una
tendència que ha anat a l’alça amb
la pandèmia.

DO EMPORDÀ

Tradició vitivinícola a la
comarca des del segle VI aC
Redacció l empúries

L

a cultura del vi i el coneixement del comerç del producte de la vinya arriba a
Catalunya aproximadament al s. VI aC gràcies a la més
important colònia grega del país: Empúries, ciutat que, passats
els segles, va donar nom a tota la
comarca de l’Empordà. Tal com
destaquen des de la DO Empordà, quatre segles més tard ja hi ha

constància arqueològica i documental que els vins dels territoris
d’Emporiae i d’altres contrades
de la Tarraconense són coneguts
en els mercats interiors, en altres
províncies de l’Imperi romà i a la
pròpia metròpoli. A l’edat mitjana,
quan les vinyes creixien a redós
d’abadies i monestirs, les faldes
de la muntanya de Rodes es van
anar escalonant de feixes plantades de ceps tutelats pel monestir
de Sant Pere de Rodes.
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La Mostra del Vi
tornarà per Sant
Pere 2022
Un any més, la tradicional fira del vi de Figueres
s’ajorna a causa de la pandèmia de la covid-19 i
deixa a la ciutat sense l’esperada cita

Una de les plates d’ostres que ofereixen a l’establiment

Celebració de la Mostra del Vi 2019

ÀNGEL REYNAL

REIVINDICACIÓ. Destaquen que
el canvi de dates de la celebració
quest estiu s’ha comu- de la Mostra del vi al setembre és
nicat que tant els cellers una reivindicació del sector, ja que
em p o rdan e sos co m al setembre coincideix amb la veel Consell Regulador i rema i fa més difícil la participal’Ajuntament de Figueres han de- ció d’alguns cellers al certamen.
cidit posposar l’edició d’enguany La intenció dels organitzadors és
al juny de l’any vinent a causa de continuar avançant en la profesla pandèmia que
sionalització
impossibilita la
de la mostra
seva celebració
mantenint el
després de més
en condicions
seu caràcter
de tres dècades
òptimes.
popular. L’any
de mostra, s’ha
passat ja
35A EDICIÓ. Fis’havia de ceconvertit en un dels
nalment la ciutat
lebrar el mes
referents dins el món de juny, però
traslladarà la 35a
edició de la Mosla pandèmia
del vi i de les fires
tra del Vi de l’Emho va impospordà d’enguany
sibilitar.
al juny del 2022 a causa de la pandèmia i a petició del sector en no PROMOCIÓ LOCAL. La Mostra
poder-se celebrar en les condici- del Vi, que té lloc anualment a la
ons òptimes. El certamen se cele- rambla de Figueres, té com a prinbrarà el juny de 2022 coinci- cipal objectiu promocionar i didint amb la fes- vulgar els vins de
tivitat de Sant l’Alt i el Baix EmPere.
pordà.
Redacció l figueres

A

À.REYNAL

L’Ostra Bar lliga el seu
producte amb vins locals
L’establiment gastronòmic porta la màgia dels ports de pescadors
francesos al bell mig de la ciutat de Figueres
Firma l DATA

A

l carrer Monturiol de Figueres hi trobem una de
les propostes gastronòmiques del moment:
l’Ostra Bar. Un establiment inspirat en els típics bars d’ostres del
sud de França. La proposta culinària arriba de la mà d’un empresari francès, en Didier, que ha sabut
transportar la màgia dels pobles
de pescadors francesos al bell
mig de la ciutat alt-empordanesa.
OSTRA BAR. Al local gastronòmic hi podem trobar diferents varietats d’ostra, totes amb segell
francès. De les diferents varietats
en destaquen les següents: Ostra
Leucate, Ostra Gillardeau i també

l’Ostra Especial. A banda d’ostres, El propietari explica al mitjà que el
l’establiment també ofereix tota 85% de la carta de vins és de varimena de tapes, que tal com ex- etats de la Denominació d’Origen
plica el seu propietari, la tapa es- Empordà i ho complementa amb
trella és la de «musclos a l’allioli». algunes varietats de rosat i blanc
També en destaquen les tapes de vingudes de França.
gambes, les
taules de forINA U G U RA matges o bé el
C I Ó. L’O s tr a
a l’espai gastronòmic Bar de Figueres
fetge d’ànec i
t a m b é p e rva obrir les sehi podem trobar
nil d’ànec que
ves portes en el
diferents varietats
elabora el mamarc de les festeix Didier.
com l’ostra leucate o tes de Pasqua
d’aquest 2021.
l’ostra gillardeau
L’establiment
LA CARTA DE
gas tro n ò mic
VINS. A banobre cada setda de la gran
oferta gastronòmica que ofereix mana, de dimarts a diumenge, i
l’Ostra Bar de Figueres, també en sempre disposen del millor procal destacar la seva carta de vins. ducte fresc.
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Can Martí, un dels establiments comercials
de referència a la ciutat de Figueres
La carnisseria i
xarcuteria destaca per
la gran qualitat del seu
servei i la seva carn de
proximitat

L

a carnisseria i xarcuteria
Can Martí de Figueres és
un dels establiments comercials de referència de
la ciutat. Ofereix a la seva clientela
una carn de qualitat, molt variada i
de proximitat. Hi podem trobar tota mena de carn de vedella, de xai,
de porc, de conill i de pollastre per
tal de preparar els millors àpats.
CAN MARTÍ. L’empresa figuerenca destaca pel seu marcat caràcter artesà i elabora tot tipus de preparats de carn fresca com hamburgueses, botifarres, enfilats,
xoriços i un llarg etcètera. Concretament, el xai que venen és de
pastor, del Mas la Pujada de Llers
i la vedella i el porc són de les millors granges de la comarca. L’horari d’obertura de l’establiment és
de dos quarts de nou del matí a dos
quarts de dues del migdia, i d’un
quart de cinc de la tarda a un quart
de nou del vespre. Dilluns al matí
està tancat, excepte els mesos de
juliol i agost.
EMBOTITS DE QUALITAT. Un
altre dels trets de l’empresa és
que disposen d’una gran varietat
d’embotits cuits, curats, ibèrics i
tota mena de pernils, així com d’un
gran assortit de formatges.
MÉS PRODUCTES. També elabora diferents enfilats amb diferents
tipus de carn i adobats, tant xurrasco com ales o llom. Tot plegat,
un gran ventall de productes, tots
relacionats amb el món carni, per
gaudir d’un bon tiberi.

CAN MARTÍ

Les croquetes, especialitat de la casa

Sempre al servei de la ciutat i la comarca
LA HISTÒRIA. El llegat de l’empresa comença l’any 1986. La va
fundar la família Giró Oriol, i durant
aquests últims anys Carns i embotits Can Martí ha estat sempre al
servei de Figueres i comarca, do-

L’interior de l’establiment comercial al carrer Besalú

ÀNGEL REYNAL

nant el millor servei possible, ja sigui amb la qualitat dels seus productes o el tracte amb els clients,
per tal d’aconseguir la seva confiança. Alguns dels productes més
representatius són el porc Duroc

Els preparats de la botiga
—un encreuament entre el porc
de pagès i el porc ibèric—, porc
ibèric, el pollastre de pagès, les
hamburgueses—tant de pollastre
amb vegetals o les de vedella amb
sal i pebre o amb ceba—, botifar-

ÀNGEL REYNAL

CAN MARTÍ

res crues, ibèriques, picants o dolces. Per complementar-ho també ofereixen diferents productes
gourmet per aperitius i per acompanyar els vostres àpats, a més de
llegums i algun cuinat.
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Tastar el llegat
gastronòmic
de la ciutat de
Figueres
Imatge de l’Itinerari Torre Galatea

L

’Ajuntament de Figueres i
Laura Masramon han sumat forces per crear les rutes enogastronomiques de
Figueres. Tal com destaquen a la
seva presentació, «l’enclavament
estratègic entre mar i muntanya i
la proximitat amb França i la nouvelle cuisine française, van propiciar el naixement de l’avantguarda
gastronòmica catalana en terres
empordaneses als anys 60». Amb
aquestes rutes diferents el visitant
pot descobrir i tastar aquest llegat
gastronòmic figuerenc acompa-

nyat de vins empordanesos a l’alçada del cobert. Al llarg de l’any
2021 s’han fet diversos itineraris,
ja que «Figueres és una ciutat molt
rica en gastronomia i el seu centre
urbà, tot peatonal, amaga molts
racons comestibles». Les rutes
enogastronòmiques les condueix
la sommelier de casa nostra: Laura Masramon.
ELS ITINERARIS. Tot i que ja s’han
celebrat la majoria de les rutes,
l’agenda marca que el 4 de setembre, a les 11 h, es farà l’itinerari Tor-

BORJA BALSERA

tota la informació
i la reserva
d’entrades es pot fer
a través de la pàgina
web de la laura
masramon

De la mà d’una de les sommeliers per
excel·lència a casa nostra, l’alt-empordanesa
Laura Masramon
re Galatea, el dia 11 de setembre es
farà l’Itinerari Seu DO Empordà, i
finalment, el dos d’octubre també
a les 11 h, hi haurà l’Itinerari Mercat
de Figueres.
El primer itinerari, el de Torre Galatea comença a El Motel, el restaurant de l’Hotel Empordà, on el
visitant podrà tastar un tòtem del
vi empordanès acompanyat d’un
platet dels clàssics del mític restaurant, de la mà del Sr. Subirós.
El segon itinerari comença a la nova seu del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Empordà i

tot seguit fa via cap al celler de Ca
la Teta de l’Hotel Duran, on Ramon
Duran explica l’espai de les mítiques trobades de Salvador Dalí.
Finalment, l’últim itinerari que es
pot fer a Figueres, comença amb el
tast d’un vi i un platillo a Can Jeroni, un remarcable restaurant familiar, regentat per Roser Bronsoms,
quarta generació de dones al capdavant d’aquest negoci centenari,
continuarà al mercat de fruites i
verdures de proximitat i acabarà a
El Vermut, el restaurant de les carnisseries Manera.

Making Happy Chefs
@FriolisaOficial
www.friolisa.es

cel-lula.com
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