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Torre del Veguer aposta
decididament per l'enoturisme amb
el nou ?Wine Center La Sínia?
Una àmfora romana de més de 2.000 anys presideix el nou espai enoturístic

Torre del Veguer ha emprès aquest any decidits passos per ser un referent en Enoturisme. El
passat dilluns 14 de maig va esdevenir la inauguració oficial del ?WineCenter La Sínia?, el nou
espai-museu. Una de les principals joies d'aquest nou espai és una àmfora romana de més de
2.000 anys que es conservava a l'interior de les dependències privades de Torre del Veguer i
que ara es comparteix amb els visitants. Aquesta àmfora de la Tarraco romana va ser adquirida a
la ciutat de Tarragona l'any 1940 per Agustín Ferrer-Vidal Goytisolo, besavi de l'actual director del
celler, Joaquín Gay de Montellà Estany. Ademés s'ofereix degustació i venta de vins a copes als
visitants.
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Àmfora Romana

Aquest espai enoturístic es completa amb un museu d'elements de la viticultura i enologia del
segle XIX. Es poden veure des de premses a desrapadores, passant per ensulfatadores de tracció
animal, un aparell per arrencar vinyes o una bàscula per a portadores. El director del celler,
Joaquín Gay de Montellà Estany, afirma que ?Torre del Veguer atresora un gran valor històric i
turístic. És per això que l'any 2014 vam començar a apostar decididament per l'enoturisme?. El
director de Torre del Veguer afegeix que ?amb aquesta aposta, que potenciem encara més amb
el Wine Center, tanquem el cercle?.
A dia d'avui reben a uns 3.000 visitants l'any a la seva masia fortificada de 1359, catalogada com
a edifici històric-artístic per part de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a la bellesa del lloc i de
l'entorn, la Torre del Veguer destaca com a espai singular per a noces, celebracions particulars i
també per a esdeveniments d'empresa.
En aquesta propietat familiar també es troba un espai d'interès turístic amb objectes únics, de
l'època 1960-1970, gràcies a la relació de la família propietària del celler amb Salvador Dalí. Fins i tot
dos vins del celler, un blanc i un negre d'autor, s'il·lustren amb la joia ?Raïms de la Immortalitat'
de Salvador Dalí. La història de les joies es remunta a inicis de la dècada dels anys 40 del segle
passat, quan Dalí s'associa amb dos joiers establerts a Nova York.
L'any 1958, la Fundació Owen Cheatham compra les joies i continua ampliant la col·lecció fins a
1970. Després de pertànyer a un magnat saudita i a un altre de japonès, el juny de 1999 les 37
joies d'or i pedres precioses, així com els 37 dibuixos i pintures que Dalí va realitzar per dissenyar
les joies, són adquirits per la Fundació Gal·la-Salvador Dalí i repatriats a Figueres, on actualment es
troben exposats.
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