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Albí té previst invertir deu milions
en la promoció de la seva ciutat
Aquests dies presenten tres propostes de turisme en un estand del firal
GEMMA VILA
Girona.— L'Ajuntament d'Albí,
municipi agermanat amb Girona, té
previst invertir deu milions en la
promoció de la seva ciutat, i en
aquesta línia ha començat presentant a Girona, en un estand del
recinte firal, tres propostes de turisme i els seus vins de Gaillac. Jacques Bigot, primer tinent d'alcalde
d'Albí, va ser ahir a Girona per
informar de les intencions del seu
Consistori d'arribar a tots els gironins bé a través d'agències de viatges o lliurant-los futllets informatius
aquests dies de Fires sobre l'oferta
cultural i de serveis que poden trobar a Albí —que el proper 19 de
novembre acollirà la VI Cimera ministerial hispano-francesa —.
«Aquest any estem tenint un primer contacte per veure si interessa —va explicar Bigot—. Per això
la partida pressupostària és mínima. Però està previst ampliar
l'oferta».
La proposta de l'Ajuntament
d'Albi per ais gironins passa per un
cap de setmana al país de Toulouse-Lautrec, que entre altres coses
permet vísíonar les sis-centes obres
que el pintor té exposades en un
museu al seu nom, i fins i tot degustar algunes de les seves receptes
culinàries. També s'ofereixen diferents circuits per la ciutat. I, especialment pensat per a grups, es
venen visites a l'Albí occità, guia-

la fàcilment»; i va elogiar labà el
caràcter dels albins, «que fan que
la gent s'hi trobi molt a gust».
Ets vins de Gaillac

Bigot va col.locar un «pin» d'Albí a l'alcalde Nadal. (Foto PEP IGLESIAS).
des en aquesta llengua. «A l'estand hem vist que ens entenen
perfectament després de decidir
el primer dia parlar-los en aquesta llengua —va explicar la regidora
de Turisme, Joelle Bonnet—. El
problema és que marxarem de
Girona amb un occità agironit».
Acompanyat de Joelle Bonnet,
de Daniel Rifà, de l'Institut d'Estudis Occitans; i d'Alain Boullenger,
viticultor i representant del Comitè
interprofessional de vins de Gaillac,
Jacques Bigot va convidar a pren-

dre un vi de la seva terra —a la sala
d'actes del palau firal— a l'alcalde
de Girona, Joaquim Nadal. Nadal,
que va confessar «no entendre de
vins», va manifestar públicament el
seu desig que «els funcioni el projecte» i va dedicar paraules d'elogi
a l'agermanament Girona-Albí,
«que supera les relacions estrictament corporatives i és un agermanament real». L'alcalde va considerar especialment positiva la
proximitat d'aquesta ciutat occitana, ja que, digué, «permet visitar-

La propera desaparició de les
fronteres serà decisiva a l'hora
d'introduir els vins de Gaillac a les
comarques gironins, tal i com ho
veu Boullenger, de' Comitè interprofessional de vins de Gaillac. Al
seu entendre, es tracta d'un producte que fàcilment pot despertar
l'interès dels gironins tenint en
compte que «és molt diferent al vi
català». «És molt més afruitat i
segur que els semblarà millor
comprar aquest que el de Rioja».
El Comitè interprofessional de
vins de Gaillac produeix anyalment
100.000 hectolitres de vi, i n'envasa
dotze milions d'ampolles. El vi de
Gaillac, que té més de 2.000 anys
d'història, ha guanyat els darrers
tres anys el concurs nacional de
Primere (el primer vi que surt el
novembre). Té en el mercat vi negre, blanc (sec i dolç) i dos tipus de
cava, un treballat amb el mètode
champanoise i l'altre amb un sistema del segle XV anomenat gaillaquese. «És totalment artesanal i
molt més natural. No s'hi afegeix
sucre ni licor com es fa en el
champanoise sinó sucre del raïm
i té molta importància el nas del
viticultor».

Actes d'avui
— A les 10 del matí, arribada dels geganters amb ball
tradicional per la Jove Orquestra, a la plaça del Vi.
— A les 11 del matí, a la
plaça de la Constitució, el
joc de l'oca sense barreres,
campanya de sensibilització
del col.lectiu Mifas.
— A les 12 del migdia,
trobada de gegants, castellers i bastoners a la plaça del
Vi.
— A les 5 de la tarda,
«L'Empordà» dels Titelles
Sant Marçal, a l'envelat de ta
Devesa.
— A les 6.30 de la tarda,
concert a l'envelat anib les
orquestres Maravella i Janio
Martí.
— A les 8.30 del vespre.
Festa de Proclamació del XII
Premi Just Casero de narració curta, a la sala La Planeta. Completarà la festa un
espectacle musical a càrrec
del grup Proscènium.
— A les 9 del vespre, IV
competició de fumada lenta
de cigars a l'hotel Fornells
Park.
— A les 9.30 del vespre,
atorgament del XI Premi Manuel Bonmatí d'articles periodístics, al casino de
Girona.
— A les 10 de la nit, representació de «Z» de la companyia Zotal Teatre, al Teatre
Municipal.
— A les 11 de la nit, música tradicional a l'envelat del
passeig de la Copa amb Clau
de Lluna I Xarop de Canya.
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Baltí mostra al certamen la qualitat dels mobles i sofàs que formen part de l'extensa exposició permanent a la botiga de Sarrià de Ter.

Foto Ta VI Nono

Sofàs i mobles Balti per als projectes d'interiors
r V l s estands P I , C A / 1 5 - 1 3 i
CB/4-12, Balti té una mostra dels
sofàs i mobles que es poden trobar
a la Cra. N-ll, Km 719 a Sarrià de
Ter.
En sofàs, Balti presenta la seva
à m p l i a i variada g a m m a en p e l l ,
«aicàntara» i tapissats, podent escollir entre els millors dissenys i línies
italianes, i la qualitat de les millors
marques nacionals i d'importació.
A l'hora de triar un nou sofà per a

la llar, Balti li posa fàcil davant la
gran varietat de línies i colors i l'ajudarà a escollir el més adequat a
les necessitats de l'espai que ha de
c o b r i r perquè l ' h a r m o n i a del seu
projecte d'interiorisme sigui un èxit.
A Balti també hi podreu trobar
tots els projectes de d e c o r a c i ó i
m o b l e s a m i d a . A B a l t i , sofàs i
m o b l e s , hi trobareu a la p r i m e r a
planta, i en una exposició de més
de 2.000 m 2 , el moble més ade-
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quat. Des del m o b l e clàssic més
s o b r i al m o b l e més f u n c i o n a l i
modern, així com àmplies solucions en armaris i dormitoris a mida
per cobrir espais amb d i s t i n c i ó , i
sempre amb la qualitat i l'assessorament que us poden donar a Balti.
Dissenyar l'interior de la casa és un
plaer si es tria la qualitat del moble
de Balti.
Lluís Ballús i Marc Magenti són
els directors de l'empresa, els q u i ,

j u n t a m e n t a m b un gran e q u i p de
professionals, inauguraren les noves
instal.lacions a Sarrià de Ter amb
una superfície superior a 6.000 m2
el mes de març d'aquest any. Balti
és present a les Fires de Girona; allà
podeu demanar informació sobre el
moble que més us interessa sense
cap compromís.
O sobre el projecte de decoració
que més uns interessa, a Balti hi
trobareu le solucions.

