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any passat, i després 
de mesos de tràmits, 
el Consell Regula-
dor de la DO Alella 
va desestimar la 

incorporació de Santa Coloma 
de Gramenet a la denomina-
ció d’origen. Coneixedors de 
la realitat colomenca, des de 
Papers de vi vam creure conve-
nient editar un número gairebé 
monogràfic (Papers de vi 50) 
dedicat a mostrar algunes de 
les múltiples raons per les quals 
l’equip de la revista considerava 
que la ciutat tenia un paper 
estratègic dins la DO: per raons 
geològiques (sauló, mar, cli-
ma...) i històriques (fins als anys 
1960-1970, tot Santa Coloma 
era vinya), perquè té un res-
taurant amb estrella Michelin 
(Lluerna) i mil magnífics bars 
de tapes. També perquè dispo-
sa del Campus Torribera, de la 
Universitat de Barcelona, que 
fa recerca i formació en l’àmbit 
del vi i l’alimentació. Perquè té 
una potent escola d’hostaleria 
que forma, entre més professio-
nals, molts sommeliers. Perquè 
té importants botigues de vins 
gestionades per grans profes-
sionals. I perquè té una vinya 
experimental, la Vinya d’en 
Sabater, amb finalitats socials, 
educatives i científiques. 

Vist-i-plau
Fa poques setmanes el Consell 
Regulador va tornar a tocar 
la qüestió i va votar donar el 
vist-i-plau al començament dels 
tràmits perquè, ara sí, Santa 
Coloma de Gramenet s’incorpo-
ri a la DO Alella. 

En una entrevista telefònica 
amb Núria Parlon, la batllessa 
de la ciutat es va mostrar molt 
satisfeta: “Ho valorem molt 

positivament. Des de la revista 
sabeu bé que hem fet una apos-
ta clara per recuperar el patri-
moni vinícola de la ciutat, una 
identitat que es va perdre amb 
el gran creixement urbanístic 
que va començar els anys 1960. 
Per això, per exemple, hem cre-
at una vinya amb un important 
component educatiu. Formar 

part de la DO és important per 
nosaltres.” I reconeixia que 
l’especial de la revista dedicat a 
la ciutat va ser una de les peces 
que ho ha acabat fent possible: 
“És un cercle virtuós. La feina 

feta per la Generalitat, l’Inca-
vi, la conselleria i l’impuls de 
Papers de vi, tot sumat, ha con-
tribuït a fer-ho realitat. Quan 
es treballa en un objectiu comú 
hi ha més garanties d’èxit”, 
assegura. 

El vi de la Vinya d’en Sabater
D’aquí a pocs anys, el vi de la 
Vinya d’en Sabater podrà dur 
el segell del Consell Regulador 
de la DO Alella. “Aquest vi no 
tindrà mai finalitat comercial, 
però considerem que embo-
tellar-lo com a DO Alella no 
fa sinó refermar la feina de 
recuperació del patrimoni 
vitícola de la ciutat”, afirma 
Parlon. En tot cas, a priori des-
carta l’expansió de la vinya a 
Santa Coloma. “Podria passar, 
i també a Badalona. De fet, hi 
ha tot un continu que, en un 
futur, podria esdevenir vinya, 
però no és el nostre objectiu 
incentivar la plantació de vinya 
ara com ara. Volem centrar la 
feina a la Vinya d’en Sabater 
i la seva relació amb el Cam-

pus d’Alimentació Torribera 
i l’Escola de Restauració, que 
és tot un pol d’oportunitats. 
Volem donar perspectives 
de feina dins l’agricultura i la 
producció ecològica, treballant 
especialment el vessant de sen-
sibilització per totes aquestes 
qüestions.” 

En tot cas, el segell que sí 
que podrà lluir el vi d’aquesta 
anyada de la Vinya d’en Sa-
bater és l’ecològic, i és que el 
Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica ha certificat 
la vinya fa tan sols algunes 
setmanes. A més, el 8 d’octubre 
l’ajuntament, la Universitat de 
Barcelona i l’Incavi van signar 
un conveni de col·laboració. 
Parlon explica que “l’objectiu 
de l’acord és l’estudi de l’ade-
quació de quatre varietats de 
cep plantades a la Vinya d’en 
Sabater (pansa blanca, picapoll, 
mataró i garnatxa negra) a les 
tècniques de conreu ecològic. El 
projecte tindrà una durada de 
quatre anys i s’hi destinarà un 
pressupost de 48.000 euros.” I 
afegeix: “Volem treballar en el 
sentit d’incentivar el consum de 
producte ecològic i de proximi-
tat, com també donar suport a 
l’economia cooperativa i solidà-
ria. Tot plegat lliga amb el relat 
de ciutat que impulsem, i per 
això és important per nosaltres 
la recerca sobre el cultiu ecolò-
gic en aquesta vinya. I és també 
amb aquest mateix objectiu que 
hem impulsat la segona edició 
del Raïm i Cultura, per celebrar 
la segona verema de la vinya. 
Aquests dies farem intercan-
vis, maridatges... és una cosa 
positiva per aconseguir que la 
ciutadania conegui el projecte, 
el campus, l’escola, la vinya, 
etcètera.” 

Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma, a la Vinya d’en Sabater.

ACTUALITAT

Santa Coloma, ara sí, formarà part 
de la Denominació d’Origen Alella

L’

La Vinya d’en Sabater, paral·lelament, rep la certificació ecològica i una injecció 
econòmica important per fer-hi recerca
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“Hem fet una apos-
ta per recuperar el 
patrimoni vinícola 
de la ciutat, una 
identitat que es va 
perdre amb el crei-
xement urbanístic”




