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VILAJUÏGA

Flores (CiU) diu que
Espelt preveu vendre 10.000
ampolles de varietat chardonnay amb la nova carretera
Recolliran prop d’1,3 tones de raïm per l’augment de vinyes joves

Afirma que han perdut clients francesos

Marc Estarriola, Vilajuïga.

El Celler Espelt de Vilajuïga va
començar ahir la verema de la
varietat chardonnay i preveu comercialitzar un total de 10.000
ampolles, 4.000 més que l’anterior campanya. D’altra banda,
responsables del celler calculen
que es retirarà prop d’1.300.000
quilograms de raïm. Aquest fet
es deu a l'increment de vinyes
joves. Tot i la falta de pluges a la
primavera, les precipitacions
d'hivern han permès que la qualitat del raïm sigui «molt bona»
i «dependrà de les condicions
climàtiques fins que acabi la verema que pugui ser excel·lent».
A les set del matí d’ahir es va
iniciar la verema a les vinyes del
Celler Espelt, el més gran de la
comarca, amb un total de 250
hectàrees de vinyes. La varietat
de raïm que es va començar a
recollir és la més primerenca,
anomenada chardonnay i demà
continuarà la verema sauvignon
blanc i paulatinament s'aniran
incorporant més varietats. Està
previst que la temporada duri
fins a l'octubre «però dependrà
de les condicions climatològiques», assegura Anna Espelt,
responsable del celler qui explicava que anualment la verema s’inicia a mitjans d'agost. Tot
i això «si els dies són frescos d'aquí a octubre la temporada s'allargarà».
Respecte a les vinyes que ja
s’han començat a explotar, la
meitat del raïm s’extreurà a mà
i l'altre meitat amb màquines especialitzades, les quals compten
amb un sistema per despenjar
els raïms que es troben en un

OPINIÓ
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han crescut en visitants
DdeG, Portbou.

ROGER LLEIXÀ

VINYES. Els treballadors del Celler Espelt van iniciar ahir la verema.

estat de maduresa apropiada.
Malgrat que encara és d’hora per parlar de resultats, les
previsions apunten que enguany es podran omplir 4.000
ampolles més que la campanya
passada. Aquest fet estaria provocat per la plantació de noves
vinyes.
Un altre dels factors que contribueixen que enguany es pugui obtenir un raïm de qualitat
són les pluges de l'hivern. «Encara que en els últims cinc mesos
només han caigut 19 litres a Vilajuïga, la capa freàtica era molt
plena i les plantes viuen bé», explicava Espelt. La capa freàtica
és la primera capa subterrània
de la terra i la més susceptible
de contenir contaminació. És
per això que, a causa de l'abundant aigua que hi havia en
aquesta capa, les plantes han
crescut «extremadament sanes i
no han tingut cap tipus de ma-

laltia», fet que incideix també
molt directament en la qualitat
final del producte comercialitzat.
El Celler Espelt de Vilajuïga
es troba dins la DO Empordà i
està considerat un dels cellers
més importants pel seu volum i
qualitat del vi. La responsable
de viticultura dels Celler Espelt,
Anna Espelt, va explicar que
«controlem parcel·la per parcel·la com va madurant el raïm
i el collim quan està en el seu
punt».
D'altra banda, el jove celler
empordanès, amb només 5 anys
de vida, ha omplert 300.000 ampolles i des de fa dos anys exporta a 17 països amb mercats
com Alemanya, Japó, EUA, els
països escandinaus o Dinamarca. «Estem creixent i a les fires
internacionals veiem que el nostre vi agrada, s'està fent una
bona feina», remarcava Espelt.

L’alcalde de Por tbou, Manel
Flores (CiU), va explicar ahir
que des que es va obrir el 29 de
juny el nou tram de carretera
que uneix les poblacions de
Portbou i Colera, els comerços
i els negocis d’hostaleria han
notat un augment en el nombre de vendes i visitants, malgrat consideren que encara és
massa aviat per tenir dades
que ho puguin confirmar. De
totes maneres la percepció
dels veïns i els empresaris turístics de la zona és que en
aquests moments vénen més
turistes però, de la mateixa manera, en marxen una quantitat
considerable.
Un exemple d’això serien
els turistes de la Catalunya
Nord els quals, aprofitant la
millora de la carretera, es desplaçarien cap a Figueres. «Nosaltres notem que marxa gent
de Portbou provinent del sud de
França, però creiem que seria
convenient fer una valoració a
final d’any perquè és possible
que ara amb la novetat del túnnel marxi gent. El que si puc dir
és que marxa tanta gent de
França cap a l’Empordà com
gent de la comarca que puja fins

«Marxa tanta
gent de França
cap a l’Empordà
com viceversa», va
dir Manel Flores
■

LA JONQUERA

PERE Tubert i Basas*

Carta oberta a l’alcalde de la Jonquera, Jordi Cabezas
stic assabentat
per la premsa
que vostè ha
presentat una querella judicial contra
Mifas i com no, contra la meva persona,
com a màxim responsable de l’Associació i Fundació Mifas.

E

CREC QUE VOSTÈ té raó suficient
per presentar una denúncia, ja
que és veritat que en el darrer
«full informatiu» de Mifas se l’hi
adjudiquen forts qualificatius. El
dia 30 de maig vaig venir a l’Ajuntament de la Jonquera perquè
en aquell dia se’ns va enviar una
acta on el 25 d’abril s’adjudicava
l’explotació de zones blaves d’aquest municipi a l’empresa Dornier S.A. (del grup Ferrovial), i
hem de dir que la suma dels
punts del concurs i que constava en aquesta documentació municipal estava malament, mal sumada. Qui guanyava el concurs
era la nostra empresa Giropark
S.A. (Fundació Mifas).
Davant la nostra sorpresa,
se’m va entregar una altra acta
modificada, on les sumes i les

puntuacions donaven com a
guanyadora l’empresa Dornier
S.A. El dia 7 de juliol vostè va admetre en declaracions a la premsa els errors que aquí jo menciono. El que passa, senyor alcalde,
és que no se’n recorda que el 30
de maig en el seu despatx, l’acta
que va entregar-me estava datada de 4 de maig, o sigui, deu dies
després d’adjudicar la concessió.
Benvolgut alcalde, si en aquell
dia, en el seu despatx en comptes de presentar-se el president
de Mifas, es presenta l’advocat
de Dornier S.A., vostè hagués actuat igual?
Al veure una persona amb dis-

➾ «Al veure a un
discapacitat va
pensar que tot
podia colar»
➾ «Els polítics no
estan exempts de
responsabilitats
judicials»
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al nostre municipi», explicava
Flores en declaracions a Cadena Ser i afegia que «estem
contents perquè tot plegat ens situa en un nou escenari».
Flores va explicar que sobre
l’incident que va tenir lloc la nit
de Sant Joan, quan un grup de
veïns del municipi van obrir
sense permís el túnel de la
N-260 amb ell mateix al capdavant, tot segueix igual. L’alcalde de Portbou, que s’enfronta
a pagar una multa de 30.000 euros, de la mateixa manera que
una empresa del municipi, la
qual va contribuir amb la retirada de les pilones de formigó
i la posterior obertura il·legal
de la carretera. Ambdós han
presentat al·legacions davant
el Ministeri de Foment que segueixien sense resoldre’s. Segons Flores, encara no ha rebut cap nova notificació sobre
la possible multa que li pertocaria com a sanció.
Amb tot, l’empresa encarregada de les obres del túnel
també va denunciar l’alcalde
per la suposada substracció de
material d’obra (sacs de guix i
ciment) i diversos desperfectes en algunes portes dels accessos del túnel. El batlle assegurava que tots aquests fets
havien tingut lloc mesos abans
de l’obertura il·legal del túnel
i que ell mateix ho va denunciar a la Guàrdia Civil en més
d’una ocasió, i va qualificar els
sucessos com «actes vandàlics
provocats pel nerviosisme de la
gent».

capacitat va pensar que tot podria «colar»... i jo no vaig caure
en aquell moment en comprovar
la data de l’acta, ja que no pensava que en una explotació i concessió de zones blaves hi hauria
tants d’interessos.
El 7 de juliol, a través de la
premsa, vostè manifesta que no
hem presentat cap recurs, quan
vostè sap que el dia 30 de maig
vam presentar un recurs de reposició al registre de l’Ajuntament amb el número d’entrada
2.058. El mateix dia 30 de maig
–amb una gran velocitat impròpia– va signar un decret d’alcaldia que resol desestimar el recurs, sortida de registre de l’Ajuntament 3.885. Això per les persones amb discapacitat o sense
se’n diu mentir.
Siguem honestos, senyor Cabezas, el dia 30 de maig se’m va
enganyar i vostè va tenir molta
rapidesa a resoldre aquell afer,
no sé, no sabem per quins interessos i amb tantes presses.
Quant a les pressions inacceptables de tota mena –que
vostè menciona a la premsa– només admetem les que corresponen al desenvolupament del pro-

cés, donat que vostè va trigar
més d’un mes en dignar-se a entregar còpia de l’acta d’obertura
de proposicions i adjudicació,
que sembla ser que tot plegat va
produir-se en el mateix dia.
Senyor alcalde, vostè també
hauria de saber que les persones
amb càrrec polític no estan
exemptes de les responsabilitats
judicials derivades de la difamació i d’injúries, d’igual manera
que vostè m’ho recorda pel fet
que jo sigui una persona amb discapacitat.
Que la justícia ho aclareixi. Si
sóc condemnat, que se m’apliqui
presó o serveis socials substitutoris a prestar en alguns dels serveis de la població de la Jonquera, i espero no haver de pagar per
tal que vostè faci una donació a
Mifas del que realment no és
seu.
Per altra banda, li recordo que
si vol fer alguna donació a Mifas,
que sempre serà molt benvinguda, no cal fer tanta comèdia.
Que acabi de tenir un bon estiu.
*President de Mifas i la Fundació Mifas

Detenen un home
per alcoholèmia
després de xocar
contra una tanca
D.F., La Jonquera.

Els Mossos d’Esquadra van
detenir dimarts per alcoholèmia un conductor de nacionalitat francesa que va patir un
accident a la sortida número
2 de l’autopista, a la Jonquera.
Segons la policia, l’home va
resultar il·lès després de xocar amb el seu vehicle contra
una de les tanques metàl·liques que senyalitzen el contorn de la carretera.
Quan els Mossos van arribar al lloc de l’accident van
veure un Citroen BX de matrícula francesa encastat contra la tanca i el seu conductor,
que ja havia sortit del vehicle.
L’home, Laurent Robert Claude M., de 36 anys, no tenia ferides aparents, però sí que
presentava tots els símptomes propis de trobar-se sota
els efectes de l’acohol.
En un primer control va donar una taxa més de cinc vegades superior a la permesa i
el conductor es va negar a sotmetre’s a la segona prova de
contrast.

