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La gala dels Premis Vinari 2022, ahir a Vilafranca del Penedès.

premis vinari

vins amb segell de qualitat
els cellers el Vinyer, de tremp, i L’olivera, de Vallbona de les Monges, reben 
dos guardons especials als Vinari || El Cabrida 2020 es proclama campió

redacció
❘ vilafranca Del peneDès ❘ El Tea-
tre Casal de Vilafranca del Pe-
nedès va acollir ahir a la nit la 
cerimònia de lliurament dels X 
Premis Vinari, que reconeixen 
els millors vins de Catalunya 
i que van proclamar el vi ne-
gre Cabrida 2020 del Celler de 
Capçanes (DO Montsant) com 
el Millor Vi Català. A les co-
marques lleidatanes, va resul-
tar premiat el vi Nummulit del 
celler El Vinyer de Tremp, que 
es va endur el Premi a la Millor 
Etiqueta. També el projecte Can 
Calopa del celler de Vallbona de 
les Monges L’Olivera es va em-
portar un dels premis especials 
per la seua tasca de recuperació 
de la vinya des d’una masia de 
Barcelona.

Encara que més de 200 refe-
rències van rebre una medalla 
en algunes de les categories, el 
palmarès del certamen el van 
completar els vins Josep Coca 
2015, de Sabaté i Coca (Millor 
Escumós de 2022); Clos Farena 
2021, de la Família Ametller 
(Millor Vi Blanc Jove); Clot del 

gastronomia premis

Roure Brisat 2018, de Vins El 
Cep (Millor Blanc Brisat); Ctò-
nia 2019, de la Masia Serra (Mi-
llor Blanc amb Criança); Ètim 
la Pausa 2021, de la Coopera-
tiva Falset Marçà (Millor Rosat 
Jove); La Nit de les Garnatxes 
Llicorella 2021, del Celler de 
Capçanes (Millor Negre Jove); 

Cabrida 2020, del Celler de 
Capçanes (Millor Vi Negre amb 
Criança); i Coca i Fitó Carinye-
na 2015, del Celler Coca i Fitó 
(Millor Vi Negre de Guarda).

Els premis Vinari van nàixer 
el 2013 de la mà del digital Va-
devi per posar en relleu la qua-
litat dels vins catalans.

PaLmarèS

miLLor Vi cataLà 2022

Cabrida 2020, del celler de 
capçanes (DO montsant). amb 
garnatxa de vinyes velles i 
macerat 30 dies.

miLLor eScumóS

Josep Coca 2015, de sabaté i 
coca (corpinnat).

miLLor bLanc criança

Ctònia 2019, de la masia serra 
(DO empordà).

miLLor roSat joVe

Ètim la pausa 2021, de la 
cooperativa falset marçà (DO 
montsant).

miLLor negre de guarda

Coca i Fitó Carinyena 2015, 
del celler coca i fitó (DO 
montsant).

miLLor bLanc briSat

Clot del roure Brisat 2018, 
de vins el cep (DO penedès).

naix fira maker lleida,  
un espai de creacions 3D

iniCiatives teCnologia

❘ lleiDa ❘ Els dies 11 i 12 de no-
vembre el Mercat del Pla es con-
vertirà en un centre de creació 
3D amb la primera edició del 
Fira Maker Lleida, una iniciati-
va creada per diverses associa-
cions i entitats lleidatanes amb 
l’objectiu d’atansar el món de les 
impressions en tres dimensions i 
la realitat virtual a la capital del 
Segrià. L’espai comptarà amb 
més de 20 estands d’empreses 

del sector i amb una zona de 
tallers denominada Zona De-
mo en la qual es podrà construir 
un robot amb peces de Lego o 
experimentar com és l’Estació 
Internacional de la NASA amb 
realitat virtual. A més, es cons-
truirà una rèplica de la Seu Ve-
lla de dos metres d’ample per 
un metre i mig d’alt a partir 
de petites peces impreses per 
particulars. el grup d’impulsors de Fira maker.

s.s.

Torna la sala  
dels Horrors de  
la seu, els dies  
29, 30 i 31

iniCiatives

❘ la seu D’urgell ❘ Després d’una 
aturada de tres anys, la Seu 
d’Urgell tornarà a acollir els 
dies 29, 30 i 31 d’octubre la 
Sala dels Horrors amb els 
Diables de l’Alt Urgell. Els 
organitzadors de la iniciativa 
van explicar que “transfor-
mar la Sala Sant Domènec no 
és tasca fàcil. Primer cons-
truirem tot el recorregut in-
terior, després ho decorarem 
tot amb una temàtica que es 
manté sorpresa i, finalment, 
col·locarem la il·luminació 
i sonorització”. El túnel del 
terror, amb un preu simbòlic 
de dos euros per cobrir des-
peses, comptarà amb més de 
30 persones caracteritzades 
i encarregades que l’experi-
ència funcioni.

sOs del Banc de 
sang, que només 
té reserves per a 
quatre dies

salut

❘ lleiDa ❘ El Banc de Sang i Tei-
xits ha fet una crida per ani-
mar la població a donar sang 
perquè, segons va alertar, 
actualment només queden 
reserves per a quatre dies. 
D’altra banda, va recordar 
que per poder-hi contribuir 
cal tenir entre 18 i 70 anys, 
pesar més de cinquanta qui-
los, estar en bon estat de 
salut i, en cas de ser dona, 
no estar embarassada. A la 
capital del Segrià es pot do-
nar a l’hospital Arnau de Vi-
lanova de dilluns a dissabte 
durant tot l’any. L’organisme 
necessita unes 1.000 dona-
cions cada dia a Catalunya 
per poder garantir l’atenció 
hospitalària.
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