
El nou portal del patrimoni recull tota 
l’oferta cultural i històrica del Garraf 

El portal del patrimoni és interactiu i molt informatiu DIARI

Una web dinàmica 
en què intervenen 
tots els ajuntaments 
de la comarca

Està en quatre 
llengües i pretén 
atraure el turisme 
cultural al Garraf 

// REdacció

El Consell Comarcal del 
Garraf ha recollit tota l’ofer-
ta cultural i històrica de la 
comarca en el nou Portal del 
Patrimoni, que estarà actiu a 
Internet en els pròxims dies. 
Està adreçat especialment a 
atraure el turisme cultural, 
i vol ser una plataforma per 
donar a conèixer tots els ac-
tius patrimonials del Garraf. 
També pretén crear una xar-
xa activa entre els ajunta-
ments, institucions i entitats 
que treballen en l’àmbit del 
turisme cultural. Seran ells 
qui aniran actualitzant tota 
l’activitat que es desenvolupi 
a la comarca.

El portal ha estat disse-
nyat pel Centre Tecnològic 
de Vilanova i la Geltrú i tin-
drà una adreça pròpia, www.

pretén potenciar i impulsar 
el Terra XIX, promoure les 
Rutes del Romanticisme 
com a element diferenciador 
i potenciar l’activitat econò-
mica a través de la promoció 

patrimonidelgarraf.cat, tot i 
que també s’hi podrà acce-
dir des de la web del Consell 
Comarcal del Garraf. S’hi ha 
volgut incloure tot el que fa 
referència al patrimoni de la 

comarca, des de la història, 
rutes, museus i agenda d’ac-
tivitats. És, a més, un portal 
multilingüe en què la infor-
mació es recull en català, cas-
tellà, anglès i francès.

El nou portal, segons  
Josep Antoni Blanco, presi-
dent del Consell Comarcal, 
pretén donar veu als ajunta-
ments, que són els que tenen 
representativitat. També 

56 Comarca 16 de març del 2007DIARI DE VILANOVA

A www.patrimonidel-
garraf.cat podem trobar 
diversos apartats que recu-
llen tota la informació del 
patrimoni del Garraf en 
general. N’hi ha un de de-
dicat a l’Àrea del Patrimoni 
del Consell Comarcal, en 
què es fa una explicació del 
Terra XIX i  de les activitats 
que s’hi fan, dels serveis 
que ofereix i dels projectes 
que hi ha en marxa. També 
hi ha un apartat especial 
dedicat al projecte Esperit 
del Romanticisme. Un al-
tre a les Rutes del Garraf, 
que inclou les passejades 
romàntiques pels diversos 
municipis i les passejades 
de natura. En tots els casos, 
el visitant hi troba plànols 
i informació  sobre els re-
correguts. 

Un altre dels apartats 

L’apunt

especials és el dels mu-
seus. Estan distribuïts per 
poblacions i es recullen 
totes les activitats i ex-
posicions que presenten. 
Espais Patrimonials és el 
nom d’una altra secció de 
l’índex del portal. Es trac-
ta de donar a conèixer els 
diversos espais que els ciu-
tadans poden llogar per 
celebrar esdeveniments, 
com el Palau Maricel o la 
Masia Cabanyes. 

Un apartat important 
és l’agenda, en què s’in-
clourà l’activitat perma-
nent que es fa al Terra 
XIX, però també les acti-
vitats que  s’organitzen a 
cadascun dels municipis 
del Garraf.  Hi haurà tam-
bé un apartat de premsa 
i un altre d’informació 
pràctica

www.patrimonidelgarraf.com

Els descobridors de Salmos, al centre, amb Miquel Torres (esquerre) i un monjo DIARI

Arrel catalana,  aire misteriós, presentació ‘USA’  

// aLBERT JORQUERa

Baixar al fons d’unes mi-
nes de plom, desxifrar un 
codi a la cartoixa d’Escala 
Dei, al mateix peu del majes-
tuós Montsant, o visitar els 
rellotges de sol de Porrera. 
Són algunes de les proves que 
van haver de passar les 150 
persones que es van embarcar 
dissabte passat en l’aventura 
de descobrir el nom del nou 
vi que Torres ha elaborat al 
Priorat. El premi, que va ser 
per a una jove i espavilada 
parella d’amants del vi, era la 
primera ampolla de la sèrie, 
que suposadament havien 
amagat a les vinyes el monjos 

cartoixans l’any 1835, quan el 
poble enfurismat va destruir 
el priorat d’Escala Dei. Tanta 
imaginació i recreació històri-
ca no sorgeix del no res, sinó 
que l’escriptor de novel·les 
de misteri Javier Sierra va ser 
l’encarregat de maquinar el 
joc i les pistes. L’autor, entre 
d’altres, de La cena secreta i ex-
director de la revista Más Allá, 
va acompanyar els jugadors i 
els periodistes en una recerca 
que es va iniciar al Monestir 
de Pedralbes i que els va con-
duir al cor del Priorat.

Allà, a Porrera, Salmos va 
veure finalment la llum amb 
una presentació a l’ameri-
cana, precisament el gran 
mercat al qual es destinarà 
el nou vi de Torres. No es van 
desvetllar, tanmateix, tots els 
secrets d’un producte que 
entra de ple al segle XXI de la 
mà de les noves tecnologies. 

I és que a la contraetiqueta 
de les ampolles hi ha un nou 
enigma que condueix a www.
secretsalmos.es, una web que 
obre la porta a un joc que es-
tarà operatiu demà i que pro-
posa als jugadors trobar les 
pistes amagades en diversos 
indrets de Catalunya.

Parafernàlia a part, el vi, 
una aposta personal dels 
primers espases de la famí-
lia Torres, va ser presentat 
per Miquel Torres i ha estat 
creat per la seva germana Mi-
reia. Es tracta d’un vi que vol 
aconseguir un equilibri entre 
potència i elegància, de color 
molt fosc, amb un aroma 
perfumat i mineral, però de 
gust opulent i final no secant. 
Està el·laborat amb garnatxa, 
syrah,  carinyena i cabernet 
sauvignon i té una criança de 
nou mesos en bótes noves de 
roure francès.

Torres desvetlla 
Salmos, un nou vi 
del Priorat, amb una 
original gincana 

del patrimoni històric. S’han 
d’aprofitar les potenciali-
tats del sector turístic de 
tota la comarca, indepen-
dentment de la capacitat 
de cada Ajuntament. 


