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asts, tapes, maridat-
ges, visites a cellers, 
caminades, cultura, 
arqueologia, gastro-
nomia, música en 

directe, pintura, poesia, swing. 
Una llarga llista de conceptes 
que s’han lligat al vi de la DO 
Alella en una seixantena de 
propostes d’activitats enotu-
rístiques repartides durant 
el mes d’octubre pels vint-i-
quatre municipis del territori 
DO Alella. L’edició de l’any 
passat es va veure comprome-
sa (quant a presència de públic 
i nombre d’activitats suspe-
ses) pels fets de l’1 d’octubre. 
Enguany, les coses han estat 
diferents. Laura Nadeu, gerent 
del Consorci de Promoció Eno-
turística del Territori DO Ale-
lla, ho explica: “Estem satisfets 
de com han anat les coses, 
sobretot si ho comparem amb 
les xifres de l’any passat. En-

cara no les tenim tancades, 
però sí que tenim clar quines 
activitats han funcionat bé i 
quines no tant. Les propostes 
tipus caminada o sortida cul-
tural han coixejat una mica 
més. En canvi, els tasts (tant 
els que eren només de vi com 
els que també oferien menjar 
per acompanyar-lo) han gaudit 

de moltíssim èxit.” I n’esmenta 
uns quants exemples: “La nit 
de tapes a Montgat, el mari-
datge amb Joan Lluís Gómez 

i la Vermuteria Xavi Estrany, 
el vermut amb jazz en directe 
que va organitzar Can Roda...” 
Nadeu assegura que uns 
quants ens que han organitzat 
activitats noves en el progra-
ma d’enguany ja els han fet 
saber que hi volen tornar l’any 
que ve i, fins i tot, durant l’any 
i fora del Vi+. “I això és bo, ja 
és això el que busquem”, as-
segura la gerent del consorci. 
Unes altres activitats que han 
tingut molta acceptació han 
estat la ballada de swing que va 
tenir lloc al Masnou, el tast de 
vi amb street food d’Argentona 
i, com no podia ser d’una altra 
manera, la Nit de la Pansa 
Blanca (vegeu els articles de 
les pàgines 28 i 31). 

La participació de ‘Papers de vi’
L’equip de la nostra revista 
també ha posat el seu granet 
de sorra a dinamitzar el ter-

ritori amb un tast de vins i 
formatges km 0 que va tenir 
lloc al Centre Enoturístic i 
Arqueològic Vallmora. La 
sommelier i periodista Sílvia 
Culell i el redactor en cap de 
la revista, Òscar Pallarès, van 
dirigir un divertit tast de vins 
DO Alella maridats amb for-
matges artesans de tres for-
matgeries de Vilassar de Dalt i 
Vilassar de Mar. El públic es va 
mostrar content i agraït al final 
de l’acte. Les parelles creades 
per la sommelier van ser les 
següents: Petit Nevat (Can 
Pujol) - Marfil Sec (Alella Viní-
cola); Lingot de cabra (Artefor) 
- Semi (Papers de Vi); Curat 
d’ovella amb escorça d’oli d’oli-
va (Vilatzara) - So de Masia 
Can Roda Sauló (Can Roda); 
Forcat d’ovella (Artefor) - La 
Raspa (Oriol Artigas), i Blau 
de Mar (Vilatzara) - AA Dolç 
Mataró (Alta Alella). 

Sílvia Culell, a la sessió de maridatge de vins i formatges que va tenir lloc a Vallmora. Joan Lluís Gómez va maridar vins de la DO Alella amb tapes de la 
vermuteria Xavi Estrany, a Can Manyé. Una nena pinta al taller d’art vinícola que va organitzar Alta Alella. 

ACTUALITAT

El Vi+ omple el territori DO 
Alella d’activitats enoturístiques
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Un any més, aquesta iniciativa del Consorci Enoturístic de la DO Alella ha convertit tot 
l’octubre en el mes d’aquesta denominació d’origen
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Una seixantena 
d’activitats s’han 
repartit durant un 
tot un mes per vint-
i-quatre municipis




