
23

edro Cano va néixer 
fa sis dècades a 
Jaén, però des dels 
sis anys que viu a 
Santa Coloma de 

Gramenet. “No he perdut mai 
les arrels andaluses”, assegura, 
però el seu “poble” és Santa 
Coloma, on fa dos anys va de-
cidir d’implicar-s’hi del tot: va 
deixar la seva empresa de pro-
ducció musical en mans de la 
filla i va acceptar la proposta de 
Núria Parlon i Esteve Serrano 
d’acompanyar-los en l’equip de 
govern municipal. Des d’alesho-
res ocupa, com a independent, 
la Regidoria de Comerç i Pro-
moció de Ciutat i Turisme.

“La regidoria es va crear en 
l’anterior mandat, amb la qual 
cosa té poc desenvolupament 
en el temps i poca tradició; la 
portava Susana Abelló, de CiU, 
que és qui va posar-ne els fo-
naments”, comença explicant. 
“Quan hi vaig entrar, el primer 
que vaig fer va ser reunir-m’hi 
per saber quin era el seu va-
demècum, perquè crec que les 
tasques han de tenir continu-
ïtat: a l’ajuntament tothom va 
passant, però la ciutat continua. 
I es tracta de treballar per al 
poble, per a la gent”, se sincera. 
Una de les iniciatives que havia 
impulsat Abelló, la ruta turís-
tica Santa Coloma com mai l’has 
vist, “en què inicialment ningú 
no creia”, li va agradar i va 
decidir capitalitzar-la. I és que, 
en l’àmbit de la promoció, Cano 
tenia una idea molt clara: espol-

sar-se l’estigma que arrossega 
des de mitjan segle XX Santa 
Coloma com a “ciutat al·luvió i 
sense llei”. “I resulta que era la 
ciutat amb menys delinqüèn-
cia!”, s’exclama.
Amb la ruta ampliada i conso-
lidada, Cano i el seu equip ja 
sabien la manera de potenciar 
el jove projecte de la Vinya d’en 
Sabater, posat en marxa aques-
ta mateixa legislatura: “En 
parlem molt, però em semblava 
que la ciutat i els ciutadans no 
la visualitzaven. L’havíem de vi-
sualitzar. Com? Doncs amb una 
altra ruta, teatralitzada amb 
actors, per fer pujar la gent fins 
a Torribera”, on s’han replantat 
mil sis-cents ceps. “Èxit total: 
ja hi han passat set-centes per-
sones, un 35% de les quals de 
fora de Santa Coloma.”

Una marca gastronòmica
“A mi m’agrada molt el món de 
la restauració, m’apassiona”, 

confessa el regidor, que quan va 
accedir al càrrec no va dubtar 
a crear una marca gastronò-
mica per a la ciutat. “A Santa 
Coloma tenim dos restaurants 
de primer nivell, Ca n’Armengol 
i el Lluerna, estrella Michelin: 
per a una ciutat com la nostra, 
és com tenir un fórmula-1!”

De tot plegat, en va sorgir 
una guia de restaurants i un 
primer cicle de presentacions i 
conferències al voltant de l’slow 
food i el km 0. Però potenciar 
aquesta gastronomia local de 
“fórmula-1”, creia, no havia de 
significar deixar de banda els 
bars de tapes. “Per això hem 
fet el Santa Coloma DeGusta, 
on també entren en joc els 
establiments amb tapes d’una 
certa qualitat.” Unes iniciatives 
de promoció gastronòmica 
que Cano complementa amb la 
potenciació i consolidació de la 
vinya experimental al recinte 
de Torribera. “Quan hi vam 

posar fil a l’agulla hi havia la 
idea de fer una altra vegada vi 
al poble, però era clar que ha-
via d’anar lligat a la universitat 
i a l’Escola de Restauració: així 
aconseguíem recuperar les 
terres i la memòria històrica 
de la vinya i, alhora, lligar-ho 
amb la docència, que de lògica 
no s’ho carregarà encara que hi 
pugui haver canvis en el futur a 
l’ajuntament.” Aquest any ja se 
n’ha fet la primera verema, des-
prés de cinquanta anys sense 
vi de Santa Coloma, celebrada 
amb unes jornades enològiques 
a l’octubre i novembre on van 
tenir lloc diversos tastos diri-
gits per sommeliers colomencs.

Pack complet
“Amb tot això hem acabat fent 
un pack complet al voltant de 
la marca gastronòmica, fem les 
dues rutes per la ciutat i la gent 
en coneix la història, la seva 
restauració i la vinya, i tot ple-
gat redunda a la zona de Torri-
bera en benefici d’un Campus 
de l’Alimentació únic al país i 
d’una Escola de Restauració 
superreconeguda. I així tan-
quem el cercle completament.” 
Un cercle que també es tanca, 
vitalment, per a Cano: “La 
meva família va ser un tipus 
d’emigració molt concreta, per-
què vam venir de Jaén a Santa 
Coloma per una qüestió profes-
sional del meu pare, terapeuta 
a la clínica de salut mental de 
Torribera”. A quatre passos de 
la Vinya d’en Sabater... 
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Un dels tastos de les jornades 
enològiques del mes d’octubre.


