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Personatge Gourmet: 
Dr. Miquel Àngel Pericàs

• En primer lloc, què signifi ca per a 
vostè la seva professió? Una part molt 
important de la meva vida, el que em força 
a mantenir un equilibri, sovint precari.

• I la gastronomia, quin lloc ocupa en 
la seva vida? Ha anat pujant, variant de 
l’alimentació cap al plaer.

• Què és el que més valora d’un restau-
rant? Que em quedin ganes de tornar-hi.

• Cuina tradicional o nova? Cuina.

• Dels restaurants que ha conegut, on 
ha viscut les tres millors experièn cies?
Bosch/Barquet/Koy Schunka. 

• De quins països li agradaria conèixer 
la seva cuina i els vins? Potser la cuina 
del sud-est d’Àsia i els vins de França. 

• El seu plat favorit? L’arròs que feia la 
meva mare.

• El vi que més li agrada? Els que demano 
sovint: Garnatxa blanca d’Odysseus, Isis.

• Quina varietat de raïm prefereix? Per 
a monovarietals, el Shirah.

• La Denominació d’Origen que més 
demana a taula? Priorat.

• El producte gastronòmic preferit? El 
foie.
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El Dr. Miquel Àngel Pericàs, que des 
de l’any 1991 és catedràtic de química 
orgànica de la Universitat de Barcelona 
i des del 2000 s’ha ocupat de la posada 

en marxa i de la direcció de l’Institut Català 
d’Investigació Química, és autor de més de 
200 articles científi cs i co-autor d’unes 15 
patents. L’any 2004 va rebre de la Generalitat 

de Catalunya la medalla Narcís Montoriol 
per haver contribuït de forma destacada en el 
progrés científi c del país. Ha estat president de 
la Societat Catalana de Química i actualment 
és vicepresident de la Real Sociedad Española 
de Química. Avui contesta el qüestionari de 
Gastronomia i Turisme.

GUIA DE RESTAURANTS I HOTELSDE CATALUNYA
ANDORRA I ALTRES LLOCS D’INTERÈS
Els millors restaurants i hotels la podeu adquirir a les llibreries o a:www.arolaeditors.com www.guiagourmand.comCATALÀ CASTELLÀ

Amesa, que des de sempre dóna suport a l’empresari, també col·labora i assessora 
l’Associació de Gurmets de Tarragona i la revista Gastronomia i Turisme
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Les vint mini estratègies 
per a l’èxit

més que mai les cartes de la curta distància” 
ha indicat el president de la Diputació. Segons 
Josep Poblet, tot plegat contribuirà a dinamitzar 
el sector en aquests moments de crisi.

El president del Patronat de Turisme de la 
Diputació, Joan Aregio, ha manifestat que “el 
sector turístic no és al moll de l’os de la crisi”, 
atès que el fet turístic o vacacional “no és un 
luxe”, sinó que esdevé un temps de descans 
necessari després del període laboral. Aregio 
ha apostat per “referir-nos menys a la crisi i 
treballar per superar-la, oferint el nostre pro-
ducte i transmetent sensació d’optimisme”. El 
president del Patronat ha volgut deixar clar que 
“som una destinació consolidada, i hem d’apos-
tar pel mercat de proximitat, que representa el 
50% de la nostra oferta”. En aquest sentit, ha 
afegit que “hem d’anar a buscar el nou client, 
però sense perdre el de tota la vida”.

Domènec Biosca,

president d’Educatur

dbiosca@educatur.com

www.domenecbiosca.com

 Segons Domènech Biosca, aquestes són 
les vint mini estratègies per assegurar-nos 
l’èxit empresarial d’un restaurant (en cada 
pregunta cal respondre SÍ o NO):

1. Es poden efectuar reserves al restaurant via 
telefònica i/o Internet de forma còmoda i 
fàcil?

2. La senyalització per accedir al restaurant 
és clara i sufi cient?

3. L’aparcament està senyalitzat i és 
sufi cient?

4. Rebem a la porta del restaurant amb ex-
trema amabilitat els clients?

5. Personalitzem les relacions amb els 
clients?

6. Facilitem comoditats i distraccions durant 
l’espera per accedir a la taula?

7. Vigilem la qualitat del menjar i la 
beguda?

8. Cuidem la confortabilidad, neteja i bon 
gust de l’entorn?

9. Mantenim en perfecte estat de revista els 
lavabos?

10 Oferim amb promptitud la carta, acompa-
nyant-la amb explicacions temptadores?

11. Facilitem el poder “VEURE” des de la 
proximitat l’oferta gastronòmica que 
desitgem oferir als clients?

12. Assessorem els clients de la combinació 
de vins més adequada a cada plat?

13. Estem atents per atendre a temps real i 
de forma immediata les sol·licituds dels 
nostres clients?

14. Reaccionem en les relacions amb els clients 
com uns verdaders Amfi trions-Venedors-
Proactius-Polivalents?

15.Atenem amb extrema amabilitat les sol-
licituds especials dels clients?

16. Envoltem els clients de petits detalls?
17. Expliquem amb claredat i concreció el 

contingut de la factura quan és sol·licitada 
pel client?

18. Acomiadem el client amb extrema amabi-
litat, agraint-li la seva visita i informant-lo 
de les ofertes noves i pròximes?

19. Mantenim el client informat de les nostres 
ofertes de forma continuada?

20. Cuidem els detalls personals amb el client 
i la personalització quan torna?

La Diputació participa a Fitur 2009

El Patronat de Turisme de la Diputació 
ha estat present a FITUR 2009. El 
president de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet, ha afi rmat a FITUR que 

l’ens que presideix aposta aquest any 2009 per 
intensifi car “més que mai” la promoció turística 
de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre als 
mercats de proximitat, i també als mercats que 
tradicionalment ja escullen aquestes dues zones 
com a destinació vacacional. En aquest sentit, 
Poblet ha assenyalat que la Diputació, a través 
del seu Patronat de Turisme, incrementarà la 
promoció en les zones d’infl uència de les desti-
nacions estatals de baix cost que operen des de 
l’aeroport de Reus: Santiago de Compostel·la, 
Santander i Sevilla. Així mateix, s’augmentaran 
les accions turístiques a l’Aragó i el País Basc, 
dues zones amb un turista molt fi del, i també 
amb el País Valencià. “Ara hem de potenciar 

Josep Poblet, Joan Aregio i el gerent del 
Patronat, Octavi Bono, han rebut al conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat, Josep Huguet, i han saludat els 
representants dels diferents patronats i ofi ci-
nes de turisme. Així mateix, Poblet, Aregio
i Bono han mantingut una reunió a l’estand 
d’Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea (AENA), amb diferents directius. Durant 
aquesta visita a l’estand d’AENA, Josep Po-
blet ha conversat amb la ministra de Foment, 
Magdalena Álvarez.

El president de la Diputació ha assistit 
també a diferents activitats promocionals de 
la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre que 
s’han dut a terme a l’estand del Patronat de 
FITUR.
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EL PMTT PARTICIPA A FITUR 2009Tarragona ha participat, un any més, al 
certamenFitur, la fi ra dedicada al món 
del turisme més important de l’Estat 
espanyol i una de les més destacades 

a nivell europeu que enguany ha celebrat a la 
seva 29a edició. En concret, enguany, el Pa-
tronat Municipal de Turisme ha presentat el 
catàleg que ha editat, en col·laboració amb el 
sector públic i privat, amb el títol “Tarragona: 
gaudeix-la com vulguis”.
La presentació del catàleg, presidida pel tinent 
alcalde de l’Àrea de Promoció i Estratègies 
de Ciutat i Projecció Exterior i president del 
Patronat de Turisme de Tarragona, Sergi de los 
Rios, es va dur a terme el dijous 29 de gener, 
a les 12 h al pavelló 7 de l’estand Catalunya. 
La Fira també va comptar amb la presència de 
la consellera de Patrimoni, Rosa Rossell i de 
l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros. A destacar, 
els actes relacionats amb les candidatures per-
què Tarragona esdevingui Capital de la Cultura 
Europea el 2016 i perquè sigui seu dels Jocs 
de la Mediterrània el 2017. 

"Tarragona: gaudeix-la com vulguis"

Tarragona, una ciutat amb 
moltes opcions turístiques
Al catàleg es destaquen com a productes turís-
tics la cultura, la gastronomia, el golf, el sub-
marisme, el certamen Tarraco Viva, el concurs 
de Focs Artifi cials i la natura, entre d’altres. Les 
diferents propostes animen a visitar la ciutat 
i el seu entorn des de diferents perspectives, 
presenta diversos paquets turístics que han estat 
creats i organitzats per diverses agències de 
viatges (Viatges Berga i Incoming Evasió, de 
Tarragona; Catatour, de Reus i Veronia Tours, 
de Salamanca). En concret, el catàleg serveix de 
suport per promoure accions comercials i com 
a eina de difusió durant famtrips, workshops, 

fi res i promocions. 
El lector hi troba dos grans capítols: escapades 

i circuits. En el primer, s’hi inclouen escapades 
culturals i gastronòmiques (com degustacions 
de vins i olis), escapades esportives (per sub-
mergir-se al parc subaquàtic de Tarragona, 
practicar caiac o anar en bicicleta). Així mateix, 
també inclouen escapades “al teu aire” i per 
visitar la ciutat, fent referència a productes 
com la targeta turística Tarragona Card. Pel 
que fa als circuits, proposa Tarragona com a 
punt de partida fi ns al Delta de l’Ebre, la Ruta 
del Cister, el Priorat, Barcelona, el Penedès o 
Montserrat.
En total, són vint-i-dos paquets turístics que 
tenen en comú una pernoctació a la ciutat com 
a mínim i un màxim de sis, així com una visita 
guiada per Tarragona.

Per segon any, sota el paraigua 
de la marca Turisme de 
Catalunya
Per segon any consecutiu, la ciutat ha tingut 
el seu espai propi dins el pavelló de Turisme 
de Catalunya. Una ubicació que, segons ha 
recordat el tinent d’Alcalde de Promoció, 
“ha contribuït a promocionar turísticament la 
ciutat per competir en un món cada vegada més 
globalitzat”. L’estand del Patronat Municipal 
de Turisme de Tarragona ha gaudit d’una 
superfície de trenta metres quadrats i ha estat 
identifi cat amb una imatge de la ciutat com és 
l’amfi teatre romà.

Sergi de los Rios presentant Tarragona a Fitur 2009SSeSerrrggiii dededede llosos R Rioios presentant Tarragona aa FFiturur 220000Sergi de los Rios presentant Tarragona a Fitur 200
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Jornades Gastronòmiques a Les Moles
El dia 6 de febrer a les 21 hores es va 

fer la presentació de les Jornades 
Gastronòmiques 2009, del restaurant
Les Moles, que duraran fi ns el proper 

diumenge, dia 15.
En Carles Pastrana, propietari de les 

bodegues Clos de l’Obac Costers del Siurana, i 
l’Agustí Torelló, propietari de les caves Agustí 
Torelló Mata, van maridar el menú amb els 
seus vins i caves, i dirigí la “cata” que va tenir 
lloc. I es va fer també la presentació del cava 
sòlid rosat de Agustí Torelló Mata.

L’amplíssim menú degustació ofert en 
aquestes excepcionals jornades (68 euros), 
denominat “Entorn, paisatges i records…”, va 
ser explicat, plat a plat, per al prestigiós xef 
propietari de Les Moles, Jeroni Castells:

“Pedra d’Ulldecona feta en llagostins, 
arròs i nitrogen líquid”, la pedra d’Ulldecona 
un homenatge a l’entorn més proper, la nos-
tra fi nca que va ser la primera explotació de 
pedra d’Ulldecona i que nosaltres recordem 
tots els dies en la il· luminació de la paret que 
delimita la fi nca.

“Pomada d’oli d’oliva d’Ulldecona… I 
també d’oli, unes crispetes”, l’oli, dos textu-
res noves de un producte excel·lent que fem 
al poble i que a vegades no li donem prou 
importància.

Royal de Quina San Clemente (quan jo 
era menut dient allò de: “Y da unas ganas de 
comerrr!)”, Royal de Quina San Clemente lo 
record de quan jo era menut i als xiquets que 

menjaven poc, no era lo meu cas jo sempre 
tenia gana, els donaven una miqueta de Quina 
per fer gana. Me va semblar que era una forma 
simpàtica de començar un menú, fent gana.

“Pa amb tomaquet i fuet”, és lo que tots 
hem menjat alguna vegada quan assentem a 
taula.

“Una fi deuà de llagostins”, que forma part 
de la nostra gastronomia quotidiana.

“El Delta de l’Ebre” és un plat per menjar 
al mar amb la boca plena, amb ostres, musclos 
navalles i una aigua feta d’algues. Productes 
que trobem al Delta que tan a prop tenim.

“Del Delta ens faltaven les angules”, vam 
pensar que si volíem referir al Delta no podi-
en faltar les angules i vam buscar una forma 
original de presentar-les.

“Als Ports”, el plat següent hi ha bolets, 
tòfona i un destil·lat de terra humida que recorda 
l’entorn del Ports.

“La llanda d’Ulldecona” és un plat típic de 
la cuina tradicional d’Ulldecona que normal-
ment es feia en mollets i que ma mare solia 
fer en pops i he tingut ganes de recordar-ho 
per donar-li el meu punt de vista i fer-li un 
homenatge a ma mare.

“Llobarro amb angules fetes de calamar i 
caviar fet de la seva tinta”, hem fet la nostra 
versió. Les angules les imitem amb calamar 
i vam pensar que amb la seva tinta podíem 
imitar el caviar.

“El foie, un clàssic de la casa, amb cítrics”, 
un producte que no falta mai als nostres menú 
i que l’hem associat als cítrics de les nostres 
terres.

 “A la nostra fi nca tenim conill de mun-
tanya, romer i timó”, quan necessitem timó, 
o romer per aromatizar un plat algú dels que 
estem a la cuina anem a pegar una volta per 
la fi nca i el collim… i moltíssimes vegades 
veiem els conills de muntanya com corren. 
Amb els tres ingredients vam pensar que es 
podia fer un plat.

“El cabrit al forn fet amb bolets” també 
productes que formen part de la nostra gas-
tronomia quotidiana.

“Sorbet de cirera i el cava rosat sòlid 
d’Agustí Torelló”, és una llicència que hem pres 
per aprofi tar la genialitat de l’amic, Torelló.

 “Pa, vi i sucre”, forma part del record 
de quan jo era menut i els meus pares m’ex-
plicaven los seus berenars de quant anaven 
a escola.

“Menjar blanc de les Terres de l’Ebre”, 
que sempre es parla del de Reus i rodalies i 
no parlem del nostre, fet de crema d’arròs. 

Ma mare i les iaies me’n van fer un munt de 
vegades per a berenar.

“Petits fours”, i acabarem en los petits, el 
record de les pastes de tota la vida, los pastis-
sets, les coquetes de segí, els carquinyolis, un 
cucurutxo que a Deltebre li diuen la paracota 
i aquí a Ulldecona les fi gues albardades i 
l’últim és un altre record de quan anàvem a 
la fi ra i compràvem una poma caramelitzada 
o un cotó de sucre; els hem ajuntat els dos i 
n’hem fet un.

Explicat tot això, en Jeroni Castell va 
acabar dient:

“Tot això és el treball de molts de mesos, 
de moltes hores de moltes proves i ara bé el 
que repetim cada any que és com un debut, un 
torna a començar, un examen… Un examen que 
no passo jo sol. Jo, com a molt, sóc la imatge i 
qui tira del carro, però al costat hi ha gent que 

també hi posa molt. Especialment, Carme, que 
no tan sols porta la sala sinó que prova tots els 
nous plats de la cuina i opina; i també participa 
en la creació dels plats. Després hi ha gent que 
no es veu, però que sense ells seria impossible 
aquest invent. Tina que s’ha convertit des de 
fa temps en la meua mà dreta i un trosset de 
l’esquerra, María i Juanjo que passen moltes 
hores per la nostra cuina, ajudant, col·laborant 
i alegrant-nos les hores.”

Un plat del menú degustacióUnUnUnUnUUUUn p pp plaaatt dededdel memememenúnúnúnúnúú dddegegegustatacicic óóóUn plat del menú degustació
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que es van estrenar el 1894 al teatre Apolo de 
la capital d’Espanya.

A l’etiqueta també s’esmenten altres dues 
obres clau d’Albéniz, l’òpera Pepita Jiménez,
estrenada el 1896 al Liceu de Barcelona, i 
Ibèria, que va acabar de compondre el 1908, 
un any abans de la seva mort. Ibèria és la seva 
gran obra mestra. Amb aquesta composició, 
Albéniz va demostrar a tothom que es podia 
compondre música “espanyola” amb un alt 
grau de serietat i subtilesa artística. La part 
central de l’etiqueta l’ocupa, com és habitual, 
la característica empremta de Vichy Catalan i 
el seu logotip històric a la part superior.

L’etiqueta també inclou informacions amb 
diversos idiomes sobre les característiques 
minerals i medicinals d’aquesta aigua premium,
i suggeriments sobre les condicions òptimes 
de temperatura de servei. La imatge frontal 
de les ampolles de Vichy Catalan amb el 
nou etiquetat artístic dedicat a Isaac Albéniz

La música torna a ser la protagonista 
principal del nou etiquetat de l’aigua mineral 
natural Vichy Catalan. L’aigua carbònica per 
excel·lència ret homenatge en aquesta ocasió 
a Isaac Albéniz (1860-1909), el primer com-
positor que va saber afegir accent universal a 
la música espanyola. A partir dels propers dies 
totes les ampolles de Vichy Catalan lluiran 
un nou aspecte esquitxat per les sonoritats del 
genial pianista de Camprodon.

Les noves etiquetes, d’edició limitada, pre-
senten un Albéniz en plena maduresa creativa 
a la banda esquerra i a la dreta una imatge cos-
tumista de les darreries del segle XIX —gent 
endiumenjada que passeja i conversa— amb 
la silueta de l’ermita de San Antonio de la 
Florida de Madrid al fons. La imatge d’aquesta 
ermita —on descansen les restes mortals de 
Goya— s’ha escollit perquè dóna nom a una 
de les obres més emblemàtiques del compositor 
català, una sarsuela en un acte i dos quadres 

es complementa amb el collarí de l’envàs, on 
destaca el nom d’aquest producte genuí sobre 
la base d’unes partitures musicals.

La contraetiqueta de l’ampolla també in-
clou un destacat amb la imatge de San Antonio 
de la Florida i un petit text sobreimpressionat 
d’homenatge a aquest virtuós del piano i la 
composició (Albéniz va compondre obres 
simfòniques i música per a concert, de cambra, 
instrumental, escènica, vocal i coral). L’espai 
també alberga informació sobre la composició 
analítica del producte, l’adreça del web cor-
poratiu, el telèfon d’atenció al consumidor i 
informació d’interès per al consumidor en 
diversos idiomes relacionada amb la preocu-
pació per la salut i les investigacions sobre el 
metabolisme del colesterol que porta a terme 
la marca des de fa uns anys.
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Isaac Albéniz en l’etiquetat de 
Vichy Catalan

El president de la Diputació de Tarragona participa 
en el III Congrés de Turisme de Catalunya

junts” en pro del sector turístic, “amb un estat 
d’ànim constructiu que convidi al treball, a 
l’esforç i a la superació; ara no hem d’afl uixar, 
és el moment d’estimular la reeixida”.

El III Congrés de Turisme de Catalunya
té entre els seus col·laboradors la Diputació 
de Tarragona i el Patronat de Turisme de l’ens 
intercomarcal.

e

s

Notíci

"El turisme afortunadament no 
està en crisi, però afronta, 
sense poder-se’n deslliurar, 
un context difícil. També és 

cert que ho fa amb més solidesa i capacitat 
de reeixir que d’altres sector econòmics”. El 
president de la Diputació, Josep Poblet, ha 
volgut així mostrar la seva confi ança en el sec-
tor turístic davant l’actual situació d’incertesa 
per l’evolució de l’economia. Ho ha fet durant 
l’obertura del III Congrés de Turisme de 
Catalunya, que s’ha celebrat a PortAventura. 
Segons Poblet, aquesta solidesa del sector ve 
donada per la trajectòria, el gruix dels actius, 
la diversifi cació, el grau de coneixement de 
les destinacions, i l’esforç i professionalitat 
del sector, tant el privat com el públic: “Tot 
plegat és el motor que ens dóna seguretat i 
solvència”.

Davant dels prop de 600 assistents al 
congrés, arribats d’arreu de Catalunya, Josep
Poblet ha apostat per continuar treballant “tots 

Josep Poblet en el III Congrés de Turisme de CatalunyaJoJoJ sesepp PoPoPoblblete  eenn el I IIIII C Conongrgrésésé  d dee TuTuT riismmsmee dede C Catatalalunununyaya
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Celler Clos Montblanc, 
DO Conca de BarberàLas bodegues Clos Montblanc estan situades a Barberà de la 

Conca, molt a prop de dos llocs emblemàtics en la història de 
Catalunya: la ciutat fortifi cada de Montblanc i el monestir de 
Poblet. Una terra omplerta d’història i de tradicions. Allà on 

es van assentar els monjos cistercienses, fa gairebé mil anys, amb el 
ferm propòsit de buscar el camí cap a la perfecció. Un esperit que està 
present en l’ànima dels nostres habitants i es refl ecteix en la manera 
de treballar de la seva gent.

Geològicament és una terra rica i equilibrada, bru-calcària, carre-
gada de matisos i que ofereix unes qualitats naturals òptimes per al 
cultiu del cep.

Aquest és l’esperit d’aquesta bodega, el seu orgull per la terra a 
la qual pertany i un treball que recull una tradició mil·lenària alhora 

Els rosats s’elaboren amb varietats com el Tempranillo, Merlot,
Cabernet i Pinot Noir amb fermentacions que criden l’atenció per la 
particularitat de la seva vinifi cació.

Va ser l’any 1988 quan la família Carbonell Figueras emprèn la 
nova etapa de la bodega llegat d’un principi cooperativista. És llavors 
quan es concep i dimensiona l’espai de 5.000 m² que representa avui la 

que aplica els últims coneixements en viticultura i enologia per tal 
d’aconseguir uns vins de caràcter únic amb un temperament marcat 
i sensibilitat.

El seu enclavament a la Conca de Barberà, en una zona que travessa 
el riu Anguera i que està envoltat per les Serres del Tallat, Miramar 
i les muntanyes de Prades, gaudeix d’un clima mediterrani i conti-
nental. Les vinyes reben la infl uència d’estius molt calorosos que es 
benefi cien a la nit de suaus brises que els arriben de la Mediterrània i 
també d’hiverns dels quals rep una certa severitat continental. Aquesta 
situació particular produeix un clima extrem amb dràstiques variacions 
tèrmiques entre el dia i la nit, amb mitjanes de pluviometria que amb 
prou feines assoleixen els 480 mm.

Aquestes coordenades geogràfi ques permeten desenvolupar un 
cultiu encarat a aconseguir un rendiment òptim del raïm, alternant plans 
amb pendents i obagues amb solanes, combinant altitud i orientació 
i apostant pels varietales tant autòctons com forans fi ns aconseguir 
l’equilibri desitjat.

Sistemes de conducció sobre emparrats, formacions a doble cordó, 
clons seleccionats, fertilitzacions, densitats estudiades que varien entre 
3.000 i 3.500 plantes per hectàrea amb un acurat control tant en el 
procés de creixement com de selecció durant la verema. En general, 
unes condicions que afavoreixen la maduració del fruit.

Els negres Clos Montblanc uneixen l’esperit de les varietats au-
tòctones com el Tempranillo o la Garnatxa a les castes foranes com el 
Merlot, Cabernet sauvignon o Syrah, en una simbiosi de caràcter i 
personalitat afegits.

Els blancs concerten la Parellada i el Macabeu tradicional de la 
nostra terra amb el Chardonnay i el Sauvignon Blanc que donen 
equilibri a l’acoblament.

bodega dividida en 3 zones: una planta de vinifi cació, una zona d’ex-
pedició i embús, i una bodega construïda sota terra per a la criança.

La bodega compta amb l’espai i equipament per a una vinifi cació 
moderna amb capacitat per a l’elaboració de més d’un milió d’ampolles, 
amb dipòsits per a micro-vinifi cacions (on s’elaboren els nostres vins 
de fi nca), tancs d’acer inoxidable amb sistemes d’inertització, dipòsits 
isotèrmics, 2 premses hidràuliques horitzontals i una pneumàtica de 
membrana.

Compta al seu torn amb una zona de criança amb més de 1.300 
bótes amb les més diverses toneleries d’origen francès, americà i 
hongarès.

El seu enòleg, Josep Vadrí, ha treballat als escenaris més diversos, 
realitzant vinifi cacions al costat de col·laboradors procedents de vinyes 
tan diverses com França, Xile o Austràlia. Aquestes col·laboracions 
han deixat empremta en la seva enologia, caracteritzada per uns vins 
d’avantguarda, on la fruita s’expressa sobre la criança i on cada varietat 
mostra el seu caràcter més personal.


