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SÓLLER

Un moment de l’acte que es va celebrar a la capital britànica.

Foment de Turisme
difon a Londres les
jornades de la Taronja

Ll.G.
El Foment del Turisme de

Mallorca va organitzar una tro-
bada amb reconeguts periodis-
tes britànics a Londres i ha
profitat l’avinantesa per a pro-
mocionar les Jornades de la
Taronja de Sóller. L’entitat
manté un conveni de col.labo-
ració amb l’Ajuntament de Só-
ller per a la promoció externa.

L’acte “Mallorca Sensati-
ons” va comptar amb l’assis-
tència del President del Fo-
ment, Alvaro Middelmann i el
reconegut chef Marc Fosh qui

portà tots els ingredients per a
preparar un dinar mallorquí.
També hi participà el famos pi-
anista Joan Moll quiva tocar
unes peces de Chopin. La ma-
joria dels 25 periodistes de
mitjans com el Times, Daily
Telegraph, Guardian, BBC, etc
reberen un missatge de la Ma-
llorca de qualitat i com a
exemple un cataleg de les jor-
nades de la Taronja i tots varen
dir que mai havien gaudit d’un
suc tan deliciós com el que
varem oferir de taronjes duites
expressament de Biniaraix.

La diada

La Cooperativa
treballa per
pagar els millors
preus pels cítrics

Ll.G.

Divendres passat es va ce-
lebrar l’assemblea anual de
la CooperativaAgrícola Sant
Bartomeu durant la qual el
president de l’entitat, Jaume
Orell, passarà revista a les
actuacions de l’any 2008 pel
que fa als productes locals,
especialment cítrics, oliva i
oli.

Davant una trentena de
socis Orell destacà entre
moltes dades haver sortit al
mercat amb les «Taronges i
llimones de Sóller» unes eti-
quetes i disseny amb línia
identificadora i integradora
amb la confitura, les olives i
els olis de la Vall.

Pel que fa als cítrics, Orell
explicà que la Cooperativa
«té uns resultats molt ajus-
tats ja que paga el millor
preu possible als socis i el
poc excedent que queda es
repercuteix en la millora de
les instal·lacions evitant acu-
dir a les aportacions econò-
miques dels socis». Durant
l’assemblea es passà revista
a la gestió pel que fa als cí-
trics, a l’oli i l’oliva i a la co-
mercialització. Orell, recla-
mà als productors «atenció
en la conservació de la taron-
ja canoneta pel doble motiu
de que representa un produc-
te diferenciat que s’identifi-
ca amb la Vall i per ser una
taronja de qualitat excepcio-
nal». Tot i això avisà que
«majoristes del ram ja s’han
preocupat d’empeltar fora de
Sóller plantacions d’aquesta
varietat».

Orell remarcà que en-
guany «a finals d’abril i amb
molt poca demanda al mer-
cat hem pujat la millor cano-
neta a 40 cèntims d’euro el
quilo». Sempre seguint amb
els cítrics, l’informe de pre-
sidència informà que en-
guany s’han reforçat els con-
tactes amb compradors po-
tencials tot i que els preus
oferits han estat massa bai-
xos degut als excedents que
hi ha a altres indrets».

Durant la reunió també es
passà revista a la campanya
d’oliva amb una producció a
les tafones DO lleugerament
superior a l’any anterior i
s’han elaborat 115.000 litres
d’oli.

Entre moltes altres dades
també es van donar explica-
cions sobre la futura creació
del centre de protecció i es-
tudi ambiental Capvespre,
un projecte que tot i les difi-
cultats anirà endavant per
contribuir a la conservació i
sostenibilitat dels horts i oli-
vars de la Vall.

III Jornades de la Taronja

� Animació i interès.
Tot i que la nova fórmula de les
Jornades s’apropa més a la
d’altres esdeveniments del seu
estil, la concentració d’actes i la
presentació de menús en una
primera diada inaugural cele-
brada a Plaça seguirà essent
clau per donar-les a conèixer.
Dissabte la plaça es va omplir
de gom a gom i els restaurants
van aconseguir molt èxit amb la
majoria de les presentacions.
Els polítics tampoc ni van faltar
i les exhibicions de cuina en di-
recte, en les quals hi van inter-
venir, entre d’altres cuiners
comAina Burgos, JuanA. Fer-
nández oVíctor Perrotte, es van
seguir amb expectació per part
dels assistents. Durant es exhi-
bicions (show cooking) també
es van dur a terme entrevistes
en directe a organitzadors i im-
pulsors de les Jornades, com és
el cas del conegut pagès i ex-
polític solleric Antoni Burgos.
A més de restaurants també van
participar en la diada entitats
com França a la Vall de Sóller i
comerços de productes relacio-
nats amb la taronja i els seus
derivats.


