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L'Associació Producte del Ripollès
guardona quatre establiments en la
primera Gala 2018 de les R
Aquesta associació també ha fet entrega dels premis a Cuines de la Vall de
Camprodon, Ve de Gust de Ribes de Freser i la Taverneta i la carnisseria Carles
i Mila, ambdós de Ripoll

La foto de família de tots els establiments amb el distintiu que els acredita que compten amb producte del
Ripollès | Associació Producte del Ripollès

El passat 13 de novembre, l'hotel la Solana de Ter va ser el lloc escollit per acollir la primera edició
de la Gala 2018 de les R. Els productors i elaboradors adherits a la marca de garantia Producte
del Ripollès van reconèixer i premiar quatre punts de venda i degustació compromesos amb els
diferents productes de la comarca del Ripollès. Els premiats van ser Cuines de la Vall de
Camprodon, Ve de Gust de Ribes de Freser i la Taverneta i la carnisseria Carles i Mila, ambdós
de Ripoll. També es va fer entrega d'un distintiu per identificar els establiments que compten
amb Producte del Ripollès.
La primera edició d'aquest gala va comptar amb la presència de més d'un centenar de persones,
entre punts de venda, de degustació, representants polítics i entitats diverses. La presidenta de
l'Associació Producte del Ripollès, Marina Puigcorbé, va explicar el motiu pel qual s'havia decidit
organitzar aquesta acte. Tot seguit, el conductor de la gala, el cuiner Pep Nogué, va encetar una
entrevista amb quatre persones que representen productes associats a la marca Producte del
Ripollès com són Joan Moret -poltre-, Aroa Lapuente -infusions i plantes aromàtiques-, Núria Sala embotits, llangonisseta i punt de venda- i Jordi Marcé -cervesa artesana-. El diàleg entre aquests
productors i Nogué va servir per explicar què és la marca de garantia i que la diferencia d'altres
productes de la comarca. També es va exposar on es poden comprar aquests productes i com
es poden identificar els punts de venda i de degustació.
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Tot seguit, Nogué i el diputat i delegat de Promoció Econòmica a la Diputació de Girona, Josep
Antoni Frias, van presentar Girona Excel·lent Col·lectius, una entitat de la qual l'Associació
Producte del Ripollès n'és membre. A l'acte també hi van assistir el president del Consell
Comarcal del Ripollès, Joan Manso; l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell i la directora dels Serveis
Territorials del DARP a Girona, Elisenda Guillaumes. Per acabar l'acte, es van servir diferents
tastos tots elaborats amb productes de la marca de garantia. També es va comptar amb la
col·laboració i participació de la DO Empordà, que va dur una desena de vins.
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