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Vandalisme al celler Sanromà de VilaRodona
El viticultor Eduard Sanromà ho va denunciar via Twitter i ha rebut nombrosos
missatges de suport.

El passat dia 4 de gener, el celler Sanromà de Vila-Rodona (Alt Camp) feia públic mitjançant un
vídeo al seu Twitter que havien estat víctimes d'un acte de vandalisme a les seves vinyes.
Algú es va dedicar a tallar intencionadament amb una serra de calar nombrosos ceps de la
vinya de l'Incorrecte i de l'escumós Ancestral.

El món està ple de valents de nit.
Quina impotència i ràbia.
.
.
.@PagesosGPS (https://twitter.com/PagesosGPS?ref_src=twsrc%5Etfw) @DOTarragona
(https://twitter.com/DOTarragona?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/FgeQ7NFrTd
(https://t.co/FgeQ7NFrTd)
? Celler Sanromà (@CellerSanroma) January 4, 2021
(https://twitter.com/CellerSanroma/status/1346132281581309959?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Nombrosos són els missatges de suport cap al Celler, entre ells el del president Quim Torra i la
consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà.

Oh, quin greu. Tot el meu suport i ànims. I que es castigui al cretí que ha fet això.
? Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 4, 2021
(https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1346172815561662465?ref_src=twsrc%5Etfw)

Tot el meu suport al @CellerSanroma (https://twitter.com/CellerSanroma?ref_src=twsrc%5Etfw)
de Vila-rodona per aquest atac lamentable i inexplicable. Esperem que es puguin localitzar ben
aviat els culpables. https://t.co/GICPghqp8h (https://t.co/GICPghqp8h)
? Teresa Jordà (@TeresaJorda) January 5, 2021
(https://twitter.com/TeresaJorda/status/1346357608307957762?ref_src=twsrc%5Etfw)
De moment es desconeix l'autoria dels fets, que ja han estat denunciats als Mossos d'Esquadra.
Per altra banda, la DO Tarragona, DO a la qual pertany el celler Sanromà, se solidaritza amb el
viticultor i propietari del celler, Eduard Sanromà i condemna aquest tipus d'actes ja que es
considera un atac al patrimoni agrícola del nostre país. Així doncs, la DO ha anunciat que recolzarà
qualsevol acció que el propi celler vulgui prendre davant les autoritats i al mateix temps demana a
la Generalitat que emprengui una campanya de conscienciació a la ciutadania de la importància de
preservar el patrimoni natural. També demanarà a la resta de DO's catalanes un acció conjunta
davant del Departament per evitar que fets així tornin a passar o que siguin penats si succeeixen
de nou.
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