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comarca

Y enologia. experiència pionera a l’estat

Y urbanisme. Per a la schubertíada i la festa major

L’Hotel Cala Jóncols de Roses promou el
consum de vi amb criança submarina

Nou aparcament públic al
Parc de la Font de Vilabertran

LA SUPERFÍCIE. L’aparcament és de 4.000 metres quadrats
sistema de maduració. Ampolles de vi submergides al mar del cap de Creus a uns 27 metres de fondària
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L’hotel Cala Jóncols de Roses
ja ha venut 3.600 ampolles de vi
de criança submarina. Això representa un total de 900 ampolles a l’any des que l’establiment
va començar a oferir aquest producte als seus clients l’any 2009.
Aquesta experiència pionera a
l’Estat es fa juntament amb el celler Espelt de Vilajuïga. Els propietaris de l’hotel, la família Gómez-Fernández, volen estendre

aquesta experiència a altres cellers de l’Empordà.

nn

el procés. Les ampolles de vi es

van començar a submergir l’octubre del 2009. Nou mesos més
tard es van rescatar aquestes
ampolles que havien estat dins
d’una gàbia sota les aigües marines del cap de Creus. Actualment les ampolles es trien amb
molta cura per buscar aquelles
que s’adapten millor a les condicions del fons marí. La criança es
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fa a una fondària d’uns 27 metres
per les seves condicions estables
de llum, poc oxígen, una pressió
pròxima als 3bars i una temperatura de 16,30C.
darrer rescat. El passat 28 de

juliol es va treure del mar una
gàbia amb 400 ampolles de vins
blancs i negres de diferents criances del celler Oliveda. El pròxim rescat, al mes de setembre,
serà el de 50 ampolles de cava
també del celler Oliveda. n

nn Vilabertran estrenarà aparcament municipal amb motiu de la
Schubertíada i la festa major. Es
tracta d’una zona de 4.000 metres
quadrats, al peu de la carretera
C-252. S’hi ha habilitat espai per
a 90 vehicles, 10 autocaravanes i
fins a 8 autocars.
En l’execució de l’aparcament,
l’Ajuntament destaca que s’ha
preservat la imatge global del paratge de la Font. S’ha evitat la pavimentació de la superfície destinada a vehicles, mantenint les es-

correnties i drenatges existents i
preservant una zona d’aiguamoll
a la seva part central.
Des de l’aparcament s’accedeix
directament a la plaça de l’església i el conjunt monumental de
Santa Maria de Vilabertran, a
escassos 250 metres, resolent la
necessitat d’aparcament en esdeveniments massius, com la
Shubertíada, Sons del Món, Fira
de l’Horta i festes majors.
En paral·lel a aquests treballs,
s’han fet obres de millora a l’aparcament del centre històric, ubicat
a la part posterior de l’Església. n

Y SOCIETAT. HOMENATGE DOS ANYS DESPRÉS DEL FOC

Y TURISME. 18.000 visites

Vilanant agraeix la feina dels
ADF Rissec amb una donació

Augmenten un 22%
les consultes a les
oficines de Turisme
de Llançà al juliol
Redacciól LLANÇÀ

la donació. L’associació Activa de Vilanant va lliurar un xec de 450 euros
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nn Dos anys després de l’incendi
de l’Empordà, l’Associació Activa de Vilanant va fer entrega d’un
xec de 450 euros a l’agrupació de
defensa forestal ADF Rissec. Es va
voler agrair que l’ADF va ser una
de les primeres ajudes que va arribar al municipi el diumenge 22
de juliol de fa dos anys.
A Vilanant recorden que la
magnitud de l’incendi va fer que
fins ben entrada la matinada els
Bombers no es poguéssin acostar al municipi i per tant la tasca
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dels ADF va ser primordial perquè el foc no arribés als masos i a
les primeres cases del poble. Com
a agraïment, setmanes després
de l’incendi, el municipi va engegar una campanya de venda de
samarretes i loteria que han servit per fer aquesta donació.
A finals de juliol i aprofitant l’esdeveniment de la segona cursa
nocturna de Vilanant es va fer entrega de la recaptació per als ADF.
La cursa, a més, estava dedicada
també a ells i per aquest motiu se
la va batejar amb el nom de Tallafocs. n

nn Les oficines de turisme de
Llançà han atès més de 18.000
consultes durant el passat mes
de juliol. Això suposa un increment d’un 22% respecte al juliol del 2013. Val a dir que aquest
any es disposa d’un nou punt
d’informació a l’estació de tren,
fet que segurament ajuda notablement a aquest augment de
les consultes.
La majoria de persones s’han
atès a l’oficina de Turisme del
Port de Llançà (63%), sens dubte l’epicentre turístic del municipi. Destaquen també les nombroses consultes ateses a l’estació de tren de Llançà, una de
les principals novetats implantades per l’àrea de Turisme de
Llançà en aquest estiu 2014.
La gran majoria de les consultes ateses han estat a francesos
i catalans. La demanda ha estat de les activitats que es poden
fer al municipi i el seu entorn.
Per donar resposta a aquesta
consulta l’àrea de Turisme de
Llançà ha preparat un programa amb més de 500 activitats.
Es poden fer consultes a www.
visitllanca.cat. n

