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ns trobem amb 
Núria Parlon (1974), 
batllessa de Santa 
Coloma de Grame-
net des del 2009, en 

un dia i un lloc poc habituals. 
És l’endemà de l’arrencada de 
la campanya de les eleccions 
del 21 de desembre, i som en-
mig de la Vinya d’en Sabater, 
dins el recinte del Campus de 
l’Alimentació de Torribera. 
L’objectiu de la trobada: que 
ens parli d’aquesta singular i 
multidisciplinària iniciativa de 
l’ajuntament que té el vi com a 
element central.

Amb el Campus de l’Alimenta-
ció, l’Escola de Restauració, la 
Vinya d’en Sabater… Santa Co-
loma es vol posicionar com un 
pol de restauració i enologia?
Sí, el Campus de l’Alimentació 
ja fa uns quants anys que està 
en marxa i s’ha anat ampliant 
i ha donat a conèixer el nom 
de la ciutat, també en clau 
metropolitana. Per tant, la part 
del coneixement té una mica 
més de temps que no pas la de 
recuperació de la vinya, que 
és aquest projecte més jove: 
fa dos anys i mig que vam co-

mençar amb la idea de poder 
recuperar dues hectàrees de 
vinya i fer una cosa experimen-
tal que també té, per una altra 
banda, la voluntat de ser un 
eix per a la inserció laboral de 
joves. En paral·lel, hem obert 
recentment una segona seu 
de l’Escola de Restauració al 
mateix recinte de Torribera 
on som, i per això aquí tenim 
coneixement amb el campus, 

formació ocupacional amb 
l’Escola, i formació ocupacional 
també al projecte de la vinya. 
En clau metropolitana el nos-
tre objectiu és ser un referent 
en coneixement i alimentació: i 
amb la recuperació de la vinya 
experimental, no pensada per 
comercialitzar, volem reivin-
dicar els orígens de Santa 
Coloma i projectar-los cap al 
segle XXI.

Parlant d’orígens, fins quan 
hi va haver vinya a Santa 
Coloma?
A Santa Coloma tot això va 
quedar molt afectat per la fil-
loxera. Tal com es recull en la 
història de la ciutat de Joan 
Vilaseca, era terra de vinya fins 
que la fil·loxera ho va arrasar 
tot. Evidentment, el procés de 
transformació posterior de la 
ciutat, amb l’arribada de la im-
migració de la resta de l’estat, 
la ciutat obrera i la construcció 
sense un plantejament pròpia-
ment de ciutat residencial, sinó 
de ciutat dormitori, va marcar 
una mena de parèntesi molt 
important sobre la realitat de 
Santa Coloma i sobre la seva 
història agrària, que va quedar 

molt diluïda. Hi ha un període 
en què les tradicions i tot el 
que era el món rural queda 
clarament tapat pel procés 
d’expansió i de construcció de 
la ciutat satèl·lit de Barcelona.

Des de quan l’ajuntament 
té interès per la vinya?
Ens ho vam marcar dins el 
programa de promoció econò-
mica de la ciutat i treballant 
en paral·lel amb la Diputació 
un pla de turisme. Perquè, tot 
i que alguns reien quan parlà-
vem d’atraure turisme a Santa 
Coloma, ens ho vam plantejar 
en el seu moment i dins aques-
ta lògica vam optar per un 
turisme familiar i de qualitat 
a través de la recuperació dels 
orígens. Les ciutats que orbiten 
Barcelona poden oferir la seva 
pròpia història, i en el nostre 
cas la recuperació de la vinya 
era un dels projectes impor-
tants per portar-hi un turisme 
diferent. De fet, les visites tea-
tralitzades que hi ha des de fa 
dos anys al conjunt dels espais 
de la ciutat i que ara han sumat 
la part de la vinya estan tenint 
un èxit molt important, no sols 
amb gent de Santa Coloma, 
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ACTUALITAT

La Vinya d’en 
Sabater, en xifres

Hi ha 1.624 ceps plantats de les 
varietats pansa blanca, picapoll, 
garnatxa negra i mataró, que for-
men una vinya ecològica, experi-
mental i educativa.
La primera verema, el 2017, ha 
produït 200 litres de vi, que ha 
elaborat Alella Vinícola com un 
blanc jove, després del premsat 
de totes les varietats alhora. 
També hi ha hort amb productes 
de la zona, plantes aromàtiques i 
arbres fruiters.
Cada any hi passen de 20 a 30 
alumnes (de 18 a 24 anys), de 
cursos de jardineria i horticultura.
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“La vinya permet 
tancar un cercle de 
coneixement, 
recuperació d’orígens, 
creació d’ocupació 
i sensibilitat ambiental”

ÒSCAR PALLARÈS
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sinó també de Badalona, Sant 
Adrià, Barcelona…

Com són aquestes visites 
i què s’aconsegueix?
Primer, que es conegui Tor-
ribera, sovint la gran zona 
desconeguda de la ciutat. Hi 
ha gent que continua pensant 
en Torribera com el centre de 
salut mental o, com es deia an-
tigament, el manicomi. Això ha 
canviat radicalment per a molta 
gent de la ciutat, però per a una 
altra tot aquest entorn idíl·lic 
no existeix. I el fet que sigui 
una visita teatralitzada, agafant 
dos personatges de la història 
de Santa Coloma, la fa molt 
més divertida i dinàmica. Tant 
aquesta ruta com la que tenim 
pel centre de la ciutat, per veu-
re com ha evolucionat Santa 
Coloma, han estat una grata 
sorpresa i un èxit d’inscripci-
ons, amb llista d’espera i tot.

A més de la ruta, la vinya per-
met la investigació, l’ocupació i 
la formació laborals, la sosteni-
bilitat, l’educació…
La idea era aprofitar les siner-
gies que l’espai oferia arran de 

la implantació del Campus de 
l’Alimentació i donar-hi un fil 
conductor. Perquè, de fet, en 
aquest emplaçament també 
tenim el centre de conscienci-
ació ambiental Ecometròpoli, 
que va també molt en la línia 
de reivindicar els temes que 
han de marcar una agenda 
social i transformadora, com 
la cura pel medi, la sensibilitat 
ambiental, la recuperació de les 
espècies protegides i del riu… 
Tot plegat anava formant un 
relat de ciutat molt interessant 
per treballar i incidir-hi: és a 
dir, quin tipus d’ocupació cre-
em, quin tipus de turisme ens 
interessa com a ciutat, de quina 
manera recuperem els orígens 
per crear oportunitats reals a 
dia d’avui en un sector com és 
la gastronomia, l’alimentació 
i també la recuperació de la 
tradició vitícola. Però no tant 
per fer vi, sinó des d’un vessant 
més experimental, perquè la 
vinya dóna suport al mateix 
funcionament del Campus de 
l’Alimentació i també a tots 
els cursos que s’organitzen 
a l’Escola de Restauració en 
l’especialitat d’enologia i de 

sommelieria, que tenen un èxit 
molt important quant a inser-
ció laboral. És un projecte que 
ens permet tancar un cercle 
virtuós: de coneixement, de 
recuperació d’orígens, de crea-
ció d’ocupació i de sensibilitat 
ambiental.

En aquest tancament del cercle 
virtuós hi devia entrar també 
la incorporació a la DO Alella…
Sí, però això és ara mateix més 
complicat. El tema d’entrar a la 
DO d’Alella, i tot el que s’havia 
treballat en el seu moment amb 
l’Incavi, quedava englobat dins 
un projecte més pretensiós, en 
el qual ens presentàvem ciutats 
des de Sant Adrià i Badalona 
fins a Sant Pol de Mar, l’anome-
nat eix Besòs-Marina en l’àmbit 
de l’alimentació i les ciències 
de la salut, per presentar con-
juntament una proposta per als 
plans d’intervenció estratègica 
de la UE. I dins aquesta lògica 
i dinàmica, ja que començàvem 
amb la vinya experimental, 
poder ser dins la DO era inte-
ressant. Però tampoc no passa 
res, no haver-hi entrat. Ja ho 
tornarem a provar o no, depèn.

Hi ha previst ampliar la vinya 
en el futur?
En principi la idea és que si-
gui un projecte experimental, 
que ha donat aquest any per 
primera vegada 200 litres de 
producció. Que sigui això, un 
espai per aprendre el que seria 
l’ofici vinculat a la plantació de 
la vinya, que és el que fan els 

joves d’aquí, i l’horticultura. 
I, per una altra banda, que 
també sigui útil per fer experi-
mentació de varietats amb la 
gent que treballa al Campus de 
l’Alimentació. És una eina ex-
perimental que no té finalitat 
comercial i, per tant, ampli-
ar-la tampoc no té gaire sentit. 
És un projecte que queda, 
crec, de moment ben delimitat 
així.

Per cert, t’agrada el vi?
M’agrada el vi blanc i una mica 
el rosat. Els negres em costen 
una mica. Tot i que no bec 
gaire, jo. Però una copeta de 
vi blanc, de tant en tant, sí. I a 
més el de la Vinya d’en Saba-
ter em va sorprendre perquè 
aparentment és un blanc que 
és com rosat i té un gust molt 
especial. El vam tastar el dia 
que vam fer la trobada amb els 
prescriptors que treballen amb 
nosaltres per a la inserció la-
boral dels joves que es formen 
en temes de restauració i hos-
taleria, i la veritat és que em va 
sorprendre gratament. És molt 
original.

I qui més el podrà tastar?
Més enllà de l’àrea de conei-
xement, si en tenim producció 
seria bo que, de cara a la pro-
moció, amb les rutes teatralit-
zades es pogués tastar. I també 
en volem tenir a l’ajuntament 
com a obsequi de ciutat per a 
les visites, com a mostra del 
nostre projecte experimental i 
d’orgull dels nostres fruits. Parlon, passejant entre els ceps de la Vinya d’en Sabater. 
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EL TAST
Dani Garcia, sommelier

Heus ací el primer vi de la Vinya d’en 
Sabater, fruit del projecte de recupe-
rar la tradició vitivinícola a la ciutat de 
Santa Coloma de Gramenet. Elaborat 
amb les varietats blanques de pansa 
blanca i picapoll i les negres de gar-
natxa i mataró.
D’aquest cupatge singular i un punt 
expeditiu neix un vi jove d’un color 
rosa pal atractiu i amb aromes que 

sorprenen. En un primer moment, i acabada d’omplir la copa, 
les aromes més destacades van més lligades a les varietats 
negres. Maduixetes silvestres, rosa de pitiminí i llaminadura 
de maduixes. De mica en mica el vi desplega noves aromes, 
flors de ciclamen, talc, cítrics de flor de magnòlia, fonoll i de 
fruita blanca, com ara pera llimonera i poma de pell vermella 
(royal gala). A la boca és fresc, amable i “desenfadat”. Ben 
estructurat i equilibrat, amb un final de boca ple de records 
aromàtics. Reconec que m’ha sorprès positivament.
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