El mapa del vi català ha canviat radicalment amb la creació d'una
nova denominació d'origen: Catalunya. És la desena i engloba les
ja existents i uns 30 municipis. A més a més, crea un mercat únic
del raïm, que forçarà la competència qualitativa.

Catalunya cedeix
el nom al seu vi

c

El Govern crea una denominació que engloba les existents

atalunya cedeix el seu
nom al vi. Els viticultors, elaboradors i embotelladors ja podran
inscriure la pròxima campanya de
verema, a finals de l'estiu i començaments de la tardor, part de
la seva producció sota la nova
denominació d'origen Catalunya,
la desena amb què comptarà
l'autonomia, però que englobarà
les existents i més de 30 municipis que no tenen l'empara de cap
qualificació, tot i que són zones
vitivinicultores tradicionals.
La Conselleria d'Agricultura
s'ha decidit a aprovar la nova denominació, així com el seu reglament, que es van publicar en el

Portbou

La nova
denominació
d'origen
Catalunya
engloba les
9 denominacions
ja existents
i una trentena de
municipis més

Diarí Oficial de la Generalitat de

divendres passat, gairebé tres
anys després del que estava previst. En lloc de vi de qualitat produït en regió determinada
(v.q.p.r.d.), el Govern ha optat
per la denonninació d'origen (DO),
un esglaó més de qualitat. Curiosament, un dictamen jurídic encarregat per la mateixa Conselleria d'Agricultura al bufet Gómez
Acebo & Pombo l'any passat rebutjava la qualificació adoptada
ara. "Les DO actuals quedarien
diluïdes en una gran zona (Catalunya). El seu patrimoni

El sector va demanar al
ministeri que no s'hi
oposés i Brussel·les hi
donarà la seva conformitat

històric i el seu prestigi entre
el públic quedarien relegats a
un segon pla", sentenciava.
Tots els agents del sector
s'hauran d'inscriure per produir
sota la nova DO, que els permetrà proveir-se en un mercat únic
cataJà del ram. Segons les dades
de la campanya 1998-1999, la
suma de la producció de rai'm de

les nou DO existents arriba als
3,8 quintars mètrics i als 2,8 milions d'hectolitres de vi, amb el
Penedès com a àrea destacada.
A això s'hi haurà de sumar els
municipis incorporats, que amb
prou feines sumen un 1% més
d'hectàrees.
L'avantatge no serà solament
per als elatxjradors i els embotelladors, que amb la nova regulació podran satisfer una demanda
que abans no podien cobrir a
causa de la cotilla de les fronteres de l'àrea de la seva DO, sinó
que afavorirà els pagesos, que
tindran més compradors potencials, segons fonts oficials.
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com la denominació d'origen
qualificada.
Bs més crítics amb la nova
menció asseguren que només
beneficia les grans marques del
Penedès i Costers de! Segre.
L'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre (lACSI), l'organització que
més s'oposa a la nova qualificació, pretén impugnar la mesura.
"L'única manera de defensar
la vinicultura és a través de les
DO l)en delimitades, com les
que ja existeixen", va dir el delegat de l'IACI a ('Alt Penedès,
Joan Pons, informa Josep Maria
Soler. Bs defensors diuen que la
nova DO permetrà que tot el vi es
produeixi amb uns estàndards
mínims de qualitat. •
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