
Les cooperatives, afortunadament, cada ve-
gada es posen més al dia pel que fa a la qua-

litat dels seus vins. Aquest és el cas de la coo-
perativa agrícola Celler Batea: el seu negre crian-
ça Vivertell 2007 presenta un color cirera en el
seu punt de maduració, amb reflexe granatós.
Aromes de fruites madures confitades, mores i
prunes, d’intensitat mitjana. És amable i fresc en
l’entrada en boca, madur i força equilibrat, amb

reregust agradable, especiat i càlid. Elaborat amb
les varietats Garnatxa, Tempranillo, Syrah i Ca-
bernet. Criança de 14 mesos en roure francès i
americà. Preu aproximat: 10 euros. Recomanat
per a carns vermelles, com ara un entrecot amb
patates al caliu. 

El celler elaborador: La cooperativa agrícola
Celler Batea, ubicada al poble del mateix nom,
a la província de Tarragona, dins de la D.O.  Terra

Alta, va ser fundada l’any
1961, amb tradició vitiviní-
cola des de segles enrera.
Amb una extenció de vinyes
de 1.445 hectàrees situades
en diferents microclimes de
la regió, amb grans oscil·la-
cions de temperatura favo-
rables per a l’elaboració de
vins de qualitat. Els seus vins
Equinox Moscatell i Vallma-
jor blanc jove han obtingut
Medalla d’Or i Plata, respec-
tivament, en el Concurs de
Vins i Caves de Catalunya,
Girovi 2010. Per a més in-
formació: www.girovi.cat i
www.cellerbatea.com.
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Avui diumenge s’acaba la fira que des d’a-
hir se celebra a Fornells de la Selva. En-
guany, els organitzadors han tingut l’en-

cert de no fer-la coincidir amb la de la localitat
veïna de Campllong, que el cap de setmana pas-
sat va tenir un notable èxit d’exhibicions, con-
cur sos i participació de visitants, confirmant-se
com una de les de referència de tota la demar-
cació en el terreny agrícola i ramader.

La de Fornells resulta més modesta pel que fa
al conjunt d’activitat agropequària, en part per-
què és més recent i la seva orientació fundacio-
nal és diferent, i de fet està en la seva primera
fase de desenvolupament, però amb les millors
perspectives de futur. No obstant això, i pel que
fa al col·leccionisme, aquesta cita assoleix una
major importància i projecció, especialment grà-
cies a l’empenta de l’Associació d’Amics del Fe-
rrocarril de les comarques gironines, que té la
seva seu social a l’antiga estació de Renfe, con-
vertida de fa uns anys en museu i en lloc de tro-
bada tant de ferroviaris com de públic en gene-
ral amant i nostàlgic alhora del món dels trens.

La presència del col·leccionisme popular en
tota la seva extensió no es queda només aquí,
que ja és molt, sinó que a través de diverses ac-
tivitats el ventall d’ofertes i d’exhibicions que s’o-
fe reix al visitant resulta engrescador.

VARIETAT D’EXPOSICIONS 
Ahir, per exemple, va tenir lloc la VIII Trobada
d’intercanvi de plaques de cava, i s’inauguraren

les següents exposicions, que restaran obertes
durant tot el dia d’avui: la general de col·leccio-
nisme al Centre social; la mostra de fotografies
antigues de Fornells de la Selva, a càrrec del
Grup de Recerca local; la corresponent a quatre
segles de ceràmica catalana; la de trens, ma-
quetes i tota mena d’estris ferroviaris a l’estació;
la de jove pintors locals; la de flors al centre cul-
tural la Sitja; el taller de manualitats i pintura;
l’exhibició d’aerografia; les trobades de motos
històriques, de cotxes 4x4, i de motos Harley-
Custom; la concentració de cotxes d’època, clàs-
sics, esportius i populars; la trobada de puntai-
res; el mercat del trasto vell; la novena fira del
Cop d’Ull infantil; i les parades de productes ar-
tesanals i diversos, d’entre els que podríem des-
tacar l’estand de la delegació a la vila de l’Asso-
ciació de Cubans a Catalunya.

Pel que fa als Amics dels Trens i a banda de
les jornades de portes obertes de la seva esta-
ció-museu, durant tot el dia d’avui es desenvo-
luparà la 12a Trobada de Circuits del Tren, el
que en l’argot d’aquests aficionats es coneix com
a vapor viu. Aquesta entitat ja és una de les més
prestigioses del seu ram a Catalunya, i contí-
nuament està programant activitats, visites i viat-
ges en tren, entre d’altres. El col·lectiu edita re-
gularment un butlletí social anomenat Semàfor,
i per al proper diumenge dia 2 de maig té con-
vocada la seva assemblea general ordinària. Les
persones interessades en contactar-hi poden es-
criure a l’adreça electrònica aafcg@hotmail.com.

La Fira de

Els Amics del Ferrocarril concentren l’atenció dels col·leccionistes

Fornells
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Estava tan nerviós que el mateix neguit
el feia anar d’un costat a l’altre, sense

saber ben bé en quina direcció i amb qui-
na intenció. Després de tants assajos i tan-
ta feinada, havia arribat el moment d’estre-
nar.

Antoni Doltra Masferrer va néixer a Vi-
dreres el 1880. Després de passar pel Se-
minari, va fer els vots sacerdotals el 1905;
aleshores tenia 25 anys. Bona part de la seva
vida religiosa es va desenvolupar a Pineda
de Mar que, tot i ser de la comarca del Ma-
resme, forma part de la diòcesi de Girona.
Allà mossèn Doltra no es va limitar a l’e-
xercici de les seves funcions, sinó que es
va implicar en la vida social i cultural del
poble. Ho demostra el fet que va ser un dels
impulsors del Centre Cultural i Recreatiu,
fundat el 1930. La finalitat d’aquesta insti-
tució era crear un espai de trobada on des-
envolupar activitats artístiques i esportives
seguint els preceptes de la moral cristiana.
Cal recordar que aquells eren anys d’efer-
vescències ideològiques: comunistes, anar-
quistes, catalanistes, catòlics... tots intenta-
ven difondre al màxim la seva manera d’en-
tendre el món i fer proselitisme. 

Val a dir que mossèn Doltra va treballar
intensament per al Centre, cosa que li va
permetre donar sortida al seu gust per l’es-
criptura. Per al grup de teatre de l’entitat,
que també dirigia, va crear quatre obres de
clar contingut cristià titulades Els fills de Ja-
cob, Dimas, El pont del diable i Els dotze
germans. Així mateix, va publicar els poe-
maris Visions, Cançons i ritmes i Branca
en flor; i el recull d’articles Assaigs literaris.

Quan el 1936 va esclatar la Guerra Civil,
mossèn Doltra continuava fent de rector de
Pineda. Els rebels de Franco atacaven al go-
vern de la República i els extremistes d’es-
querres volien fer la revolució amb les ar-
mes de la mà, destruint tot allò que repre-
sentés el vell ordre establert. Els servidors
de l’església estaven en el seu punt de mira,
i el sacerdot de Vidreres en va ser una de
les primeres víctimes. L’1 d’agost de 1936
un grup d’homes el va detenir a la parrò-
quia. Segons sembla,
se’l van endur a Tor-
dera, on va ser expo-
sat davant la població
per fer-ne escarni pú-
blic. Tot seguit, mb el
caputxí Fèlix de Tor-
tosa, va ser afusellat
als afores de Palafolls. 

Antoni Doltra Mas-
ferrer va morir quan
tenia 56 anys, però la
seva obra va perdurar.
El Centre Cultural i Re-
creatiu continua actiu
i als seus estatuts re-
coneix explícitament
la tasca del seu funda-
dor.
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