TEMATICAHISTORICA, SOCIAL I DE COSTUMS

A Gandesa es parla deis nostres vins
Jordi Julia

El juny passat, Gandesa va inaugurar el
primer curs de la cinquena edició de la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre (UETE). El
cu rs portava per Utol El vi de la Terra Alta, la seva

historia i arquitectura: una visió amb perspectiva
de futur i es va celebrar a l'Escola de Capacitació Agraria. El seu objectiu fou dibuixar el perfil
del sector vitivinícola i marcar els objectius del
seu desenvolupament en el context historic,
arquitectonic i gastronomic. Aquest curs fou
inaugurat pel nou alcalde de Gandesa, Miquel
Auba, juntament amb Francesc Fuster, president del Consell Regulador de la Denominació
d'Origen Terra Alta. El dega de la Facultat
d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

realitza la primera sessió al voltant deis antecedents del vi a la Terra Alta. Mas parla. de I'evolució del vi, des de les tecniques preromanes fins
a I'actualitat. L'enginyer agronom Joan Angles
tracta a fons del reg a la Terra Alta i després,
André Crespy, professor de la Universitat francesa de Montpellier tracta les necessitats de
I'aigua de la vinya, per obtenir qualitat. També
van intervenir Agustí Peris i I'enoleg Joan Asens,
realitzant tasts comparats entre els vins blancs
de la Terra Alta i els grans vins blancs. El curs es
clausura amb una sessió sobre els cellers cooperatius de César Martinell, els quals s'analitzaren com a monuments historics i socials.
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