COMARQUES

Un nou pla permetrà renovar unes
700 hectàrees de vinya de la
denominació Empordà-Costa Brava
Es preveu que la collita d'aquest any produeixi 75.000 hectolitres de gran qualitat
ROBERT CARMONA / Figueres
• Més d'un centenar de viticultors
de la denominació d'origen Empordà-Costa Brava han sol·licitat poder-se integrar al pla de reestrucAmb aquest segon pla de
reestructuració de la vinya
—el primer ja va afectar
unes 600 hectàrees al
1986—. el consell regulador veurà renovat, en el
termini de vuit anys, més
del 50% de les hectàrees
incloses dins la denominació Empordà-Costa Brava.
«Amb el primer pla, el canvi en la qualitat de la producció ja es va notar, però
en 4 o 5 anys la situació
encara ha de ser molt millor», remarca el secretari
del consell, Josep Costa.
Tot i que el període de
sol·licituds encara està
obert, es preveu que al voltant de 110 viticukors renovaran les seves vinyes.
La reestructuració farà
que continuï augmentant
el volum de cultius relacionats amb noves varietats, com el Cavernet Sauvignon o el Merlot. Tot
i això, l'interès del consell
regulador és que es mantingui una alta proporció
de les varietats autòctones.
Garnatxa i Carinyena, que
continuen representant
més d'un seixanta per cent
de les hectàrees cultivades
sota el segell de la denominació d'origen.
«l^ part tradicional ha
de continuar, perquè és el
que diferencia el nostre
producte del dels altres»,
remarca Costa, el qual preveu que la collita d'aquest
any serà de molt bona qua-

turació de la vinya, subvencionat
per la Unió Europea, a través del
qual es preveu renovar, en el termini
de vuit anys, unes 700 hectàrees de
les 2.475 controlades per aquest con-

sell regulador. D'altra banda, ahir
es va presentar la 16a Mostra del
Vi de l'Alt Empordà, amb la qual
la setmana vinent se celebren els
25 anys de la denominació d'origen.

R.C. / Vilajuïga

Mifas de la Garrotxa vol fer el rècord
català d'inflar globus, a Olot
• Olot. La delegació de la comarca de la Garrotxa
Mifas vol aconseguir, el dissabte 9 de setembre i
en el marc de les Festes de la Mare de Déu del Tura,
el rècord català d'inflar globus. Per això, ha demanat la col·laboració de tots els olotins i olotines per
aconseguir inflar un total de 5.000 globus, que encabirà en una xarxa. Mifas ha convocat tots els qui
vulguin participar-hi a la plaça del Doctor Ferrer,
davant de l'església parroquial de Sant Esteve, on
podran inflar tots els globus que vulguin o que puguin entre les tres de la tarda i la una de la matinada,
quan es debcaran anar perquè s'enlairin. El dia 5,
Mifas té previst presentar i inaugurar el nou logotip
de la delegació que té a Olot, que ha estat dissenyat
per l'artista Rosa Serra. La seu de l'entitat està situada al passeig d'en Blay. / J.c.

Celebren la tercera setmana
gastronòmica de la patata de Molló
• Molló. L'hotel restaurant Calitxó de Molló ha organitzat, amb la col·laboració de la cooperativa
agrícola i ramadera local, la tercera setmana gastronòmica dedicada a la patata de Molló. Aquest
tubercle és un producte amb denominació d'origen
i té una gran tradició entre els consumidors. L'establiment de restauració oferirà menjars que tindran la patata de Molló com a aliment bàsic. En
concret, el menú constarà d'una amanida d'escarola
i patates marinades amb anxoves de l'Escala i encenalls de pernil; peix de Palamós ambjaranca; peus
de porc a la brasa amb cargols i patates i bolets;
i magret d'ànec al caliu amb salsa de vi i pastís de
patates./J.c.

Un encaputxat s'endú 250.000
pessetes de l'Schlecker d'Olot

Un moment de la presentació de la Mostra del VI de l'Alt Empordà d'aquest any, amb el cartell de promoció de la festa en primer terme. / ROBERTCARMONA.

litat. «Va brotar poca fruita, però el raïm està molt
sa», exposa Costa, el qual
calcula que es produiran
uns 75.000 hectolitres, enfront dels 60.000 de l'any
passat.
Mostra del Vi
D'altra banda, ahir es va
presentar la setzena edició
de la Mostra del Vi de l'Alt
Empordà, que se celebrarà

a Figueres del 8 a l'Il de
setembre. Hi participaran
uns 25 expositors i coincidirà amb la celebració de
la Festa de la Verema a
la mateixa ciutat. D'aquesta manera es vol donar una
major trascendència a la
celebració del 25è aniversari de la denominació d'origen. Es preveuen diverses novetats, com la renovació dels estands i la seva

disposició —ocuparan
tota la Rambla— i la creació d'un espectacle teatral
al·legòric als efectes de la
fil·loxera a les vinyes de
l'Alt Empordà, el segle
XIX. A més, en col·laboració amb els comerciants,
els visitants podran fer una
ruta per 11 aparadors de
la ciutat, on es representaran els 11 pobles que participen en la mostra.

ERC, PSC i CiU salven provisionalment l'equip de
govern de Vilajuïga després de l'afer del micròfon
• Els grups municipals
d'ERC, PSC i CiU, que
governen conjuntament a
Vilajuïga, es van reunir dimarts a la nit per primer
cop des que a principis d'agost els Mossos d'Esquadra van descobrir un micròfon a la sala d'entitats
arran d'una denúncia que
va fer Convergència i
Unió. De moment, els tres
grups intenten mantenir el
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pacte, tot i que les relacions han quedat penjant
d'un fil pel fet que la coalició nacionalista no va comunicar als companys de
govern les seves sospites,
cosa que s'entén com una
manca de confiança cap
a ells. Aquesta primera
reunió va ser molt curta,
de poc més de mitja hora,
i es va acordar mantenir
la situació igual que fins
ara a l'espera de noves con-

verses. L'objectiu, per ara,
és intentar mantenir el govern d'unitat. «Hi ha mala
maror, però s'ha d'intentar
reconduir-ho», assegura
l ' a l c a l d e , P e r e Trias
(ERC), el qual remarca
que perquè això sigui possible cal que es donin diferents circumstàncies,
«com que es faci una mica
d'autocrítica pel fet que
se'ns va obviar en una denúncia que afectava tot
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l'Ajuntament». «Hi ha fets
que no es poden deixar
passar, però cal deixar refredar les coses i veure què
passa», afegeix Trias. Del
mateix parer és Joan Aguilar (PSC), que es mostra
decebut perquè «fins ara
hi havia molta confiança
i ens explicàvem les coses».
La portaveu de CiU, Estrella Carbonell, no va poder ser localitzada ahir per
aquest diari.

• Olot. Un individu encaputxat i armat amb una navalla va atracar, ahir al matí, el supermercat que
la firma Schlecker té al carrer Antoni Llopis d'Olot.
L'encaputxat va aconseguir endur-se 250.000 pessetes després d'amenaçar la noia que s'encarregava
de la caixa. Segons testimonis presencials, cap a tres
quarts de nou del matí, el lladre va obligar les dues
dependentes que hi havia al local en aquells moments a estirar-se a terra i, posteriorment, va obligar
obrir la caixa a una de les noies. També es va endur
els objectes personals de les treballadores. Els Mossos d'Esquadra van acordonar la zona i van obrir
una investigació per localitzar l'individu protagonista dels fets. / j.c.

Comencen a repartir el programa de
les Festes del Tura d'Olot
• Olot. L'Ajuntament d'Olot ha començat a repartir
el programa de les Festes del Tura, coincidint com
és tradició amb la diada de Santa Sabina. El programa ha estat dissenyat pel fotògraf publicista Pep
Solé, que també és l'autor del cartell de la celebració. A part de l'inventari d'actes, el programa conté
fotos de diversos aspectes de les festes passades,
que l'il·lustren. La publicació es passa de manera
gratuïta a totes les bústies del municipi i, en aquesta
ocasió, s'acompanya d'un altre programa de mà, de
dimensions més reduïdes i més manejable; a part
d'altres notícies d'interès. / J.C.

Els parquímetres d'Olot deixaran de
funcionar durant les Festes del Tura
• Olot. El servei de parquímetres deixarà de ser operatiu durant la celebració de les properes Festes del
Tura. Segons ha fet públic l'Ajuntament d'Olot, es
podrà aparcar a les zones blaves de la ciutat des
del migdia del dia 6 de setembre i fins al dia 11,
inclòs. Les principals àrees d'estacionament regulat
per parquímetres estan situades al nucH antic de
la ciutat i a les zones més immediates. / J.C

