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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 9 DE SETEMBRE DEL 2019

Corpinnat i la
DO Penedès
cusen aliances
de futur

a Volen impulsar la primera denominació d’origen 100%
ecològica del món a Fa mesos que mantenen trobades

per definir un projecte que no ha agradat a la DO Cava
Cati Morell / Taempus
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La Denominació d’Origen
Penedès –des de la secció
d’escumosos Clàssic Penedès– i la marca col·lectiva
de la UE Corpinnat –que
aglutina nou cellers que
elaboren escumosos ecològics d’alta qualitat– volen impulsar la creació
d’una nova denominació
d’origen de vins escumosos del Penedès. Fa mesos
que treballen per assentar
les bases del projecte, amb
l’objectiu que esdevingui
un referent dels escumosos de qualitat al món.
Per començar, seria
la primera denominació
d’origen 100% ecològica
del món, un dels requisits
que han de complir els cellers per entrar a Corpinnat, i que ja compleixen
els elaboradors de Clàssic
Penedès.
D’entrada, el nou consell regulador acolliria els
dinou cellers que elaboren
Clàssic Penedès i els nou
que actualment integren
Corpinnat, però la voluntat és treballar per agluti-
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“Tenim 150 anys
d’història fent
escumosos amb
varietats autòctones
de gran qualitat”
Ton Mata

COPRESIDENT DE CORPINNAT

La data
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30.01.19

Els elaboradors de Corpinnat van abandonar la DO Cava per falta d’entesa sobre el
futur del sector.

nar el màxim nombre de
cellers de la zona que compleixin amb els estàndards de qualitat imposats
pel nou consell regulador.
La bona sintonia que
sempre hi ha hagut entre
el consell regulador de la
DO Penedès i els impulsors de Corpinnat és un segon aspecte que juga a favor d’una bona entesa. El

context en què es troba
el sector vitivinícola al Penedès –amb una greu crisi
de preus i estocs de raïm–
obliga a buscar solucions
sòlides de futur, i la DO
Penedès i Corpinnat se
senten obligats a dibuixar
nous escenaris.
Tant pels elaboradors
de Clàssic Penedès com
pels de Corpinnat, només
es pot avançar en el posicionament dels productes que s’elaboren al Penedès incrementant l’autoexigència i imposant eines
que permetin identificar
el producte amb el lloc
d’origen. El territori i la
qualitat són les bases per
desenvolupar un projecte
amb garanties. Les varietats autòctones i una història de més de 150 anys
en elaboració d’escumosos també són aspectes
que permeten plantejar
un nou escenari amb possibilitats reals d’èxit.
Reacció de la DO Cava
El consell regulador de la
DO Cava no va pair gens bé
la notícia. Poques hores
després de fer-se públiques

Verema en unes vinyes velles de xarel·lo, al Penedès, per elaborar Clàssic Penedès ■ C.M.

les reunions entre la DO
Penedès i Corpinnat, va
emetre un comunicat en el
qual acusa de “deslleialtat”
tant el consell regulador
de la DO Penedès com els
membres de la marca collectiva Corpinnat (que fins
al 30 de gener d’aquest
any havien format part de
la DO Cava). El consell regulador de la DO Cava insisteix que el pla estratègic que estan desenvolupant posa la qualitat i la
diferenciació com a base
per assolir nous reptes de
futur i lamenta que la DO
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EDICTE
En compliment de l'art. 54.1 del DL 1/10, de 3
d’agost, TRLU, se sotmet a informació pública
durant el termini de 20 dies la petició de llicència provisional, així com la documentació que
s'adjunta, presentada per CÀMPING LA LLOSA SA, per a arranjar la piscina i la zona de
jocs infantils d’aigua al Càmping la Llosa situat
a la partida Lloses, 1 (Ref. cad.
5981101CF3458S0001HH).
L’expedient complet està a disposició dels interessats de dilluns a divendres de 08:30 a
14:00 h al Departament d’Urbanisme, pl. Ajuntament, 4. Es pot consultar el document de la
modificació a la pàgina web municipal
http://www.cambrils.cat/ca/serveis/urbanisme/i
nformacio-publica-d-urbanisme a la carpeta
d’Urbanisme-Informació pública.
Cambrils, 02 de setembre de 2019
L’alcaldessa,
Maria del Camí Mendoza Mercé

Penedès i Corpinnat hagin
mantingut les reunions en
secret i s’hagin “autoexclòs” dels canvis proposats
per la DO Cava. Així mateix, no descarta emprendre totes les accions que
calgui “en defensa dels interessos dels viticultors i
elaboradors de cava”.
El consell regulador es
troba ara en una situació
crítica, ja que els pagesos
l’acusen de no haver defensat el sector davant les
grans marques que volen
pagar el raïm molt per sota
del preu de cost. ■
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ÀREA D’URBANISME
Gestió Urbanística
Exp. 46/2019

ÀREA D’URBANISME
Gestió Urbanística
Exp. 28/2019

EDICTE

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió duta
a terme el dia 19 de juliol de 2019, va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual de la
Revisió del Pla general d’ordenació urbana de
Reus que afecta l'Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA I SCALA DEI.
L'esmentada modificació puntual se sotmet a
informació pública durant el termini d’un mes
perquè s’hi puguin formular les al·legacions que
s’estimin pertinents.
L’expedient complert junt amb la documentació
tècnica podrà ser examinat al negociat de Gestió Urbanística (C/ de Josep Sardà i Cailà, núm.
2, edifici del Mercat Central, 1r. pis) qualsevol
dia laborable durant l’horari d’atenció al públic
(de 9 a 14 hores), així com també es podrà
consultar el projecte a la pàgina web de l’Ajuntament de Reus (https://seu.reus.cat/seu/).
Reus, 2 de setembre de 2019
El secretari general,
Per delegació de signatura:
La cap de Secció dels Serveis
Administratius Territorials
Montserrat Torné Homs

El Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió duta
a terme el dia 19 de juliol de 2019, va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual de la
Revisió del Pla general d’ordenació urbana de
Reus a l'entorn del Parc de Bombers i entorn
del c/ de Vilafranca del Penedès.
L'esmentada modificació puntual se sotmet a
informació pública durant el termini d’un mes
perquè s’hi puguin formular les al·legacions que
s’estimin pertinents.
L’expedient complert junt amb la documentació
tècnica podrà ser examinat al negociat de Gestió Urbanística (C/ de Josep Sardà i Cailà, núm.
2, edifici del Mercat Central, 1r. pis) qualsevol
dia laborable durant l’horari d’atenció al públic
(de 9 a 14 hores), així com també es podrà
consultar el projecte a la pàgina web de l’Ajuntament de Reus (https://seu.reus.cat/seu/).
Reus, 2 de setembre de 2019
El secretari general,
Per delegació de signatura:
La cap de Secció dels Serveis
Administratius Territorials
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En compliment de l'art. 54.1 del DL 1/10, de 3
d’agost, TRLU, se sotmet a informació pública
durant el termini de 20 dies la petició de llicència provisional, així com la documentació que
s'adjunta, presentada per CÀMPING JOAN
SL, per a la instal·lació d’un centre de mesura
al Càmping Joan, ubicat el Passeig Marítim,
88 de Cambrils.

En compliment de l'art. 54.1 del DL 1/10, de 3
d’agost, TRLU, se sotmet a informació pública
durant el termini de 20 dies la petició de llicència provisional, així com la documentació que
s'adjunta, presentada per CÀMPING LA LLOSA SA, per a construir un centre de transformació dins de l’àmbit PMU-4 C carrer LLoses,
1 de Cambrils.

L’expedient complet està a disposició dels interessats de dilluns a divendres de 08:30 a
14:00 h al Departament d’Urbanisme, pl. Ajuntament, 4. Es pot consultar el document de la
modificació a la pàgina web municipal
http://www.cambrils.cat/ca/serveis/urbanisme/i
nformacio-publica-d-urbanisme a la carpeta
d’Urbanisme-Informació pública.

L’expedient complet està a disposició dels interessats de dilluns a divendres de 08:30 a
14:00 h al Departament d’Urbanisme, pl. Ajuntament, 4. Es pot consultar el document de la
modificació a la pàgina web municipal
http://www.cambrils.cat/ca/serveis/urbanisme/i
nformacio-publica-d-urbanisme a la carpeta
d’Urbanisme-Informació pública.

Cambrils, 29 d’agost de 2019.
L’alcaldessa,
Maria del Camí Mendoza Mercè

Cambrils, 29 d’agost de 2019.
L’alcaldessa,
Maria del Camí Mendoza Mercè

El sector, en un
punt d’inflexió
al Penedès
—————————————————————————————————

La informació sobre la bona
entesa entre la DO Penedès i
Corpinnat arriba en un moment en què el sector vitivinícola està en un punt d’inflexió. La decisió de les grans
empreses del cava i el vi (Freixent, Codorníu, Segura Viudas, Torres, García Carrión...)
d’abaixar els preus del raïm
fins a un 28% i tornar als que
es pagaven el 1998 ha provocat la reacció dels pagesos
més joves, que veuen perillar
el seu futur. La setmana passada, Unió de Pagesos, JARC
i l’Associació de Viticultors
del Penedès van convocar
una aturada i es van negar a
servir raïm als cellers durant
tota una jornada com a mesura de protesta per reclamar-ne un preu just.
Atesa la decisió de les
grans empreses, el Penedès
s’enfronta a l’amenaça de les
plataformes logístiques que
aspiren a ampliar la zona metropolitana de Barcelona
aprofitant la plana del Penedès per instal·lar les naus industrials a prop dels grans eixos de comunicació que travessen aquestes comarques.

