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Catalunya

La 15a edició de La Guia de 
Vins de Catalunya ha pro-
clamat el vi Turó d’en Mota 
2008 de Recaredo (Corpin-
nat) com a Millor Vi de l’Edi-
ció 2023. El mateix vi ha 
estat escollit alhora com a 
Millor Vi Escumós i Millor Vi 
de Xarel·lo en la festa de pre-
sentació del 15è aniversari de 
La Guia, on 80 cellers de tot 
el territori català van oferir 
tastos de les seves referènci-
es puntuades per sobre dels 
9,50 punts, dels 1.174 vins 
tastats a cegues.
La cerimònia de lliurament 
de premis de La Guia es va 
fer a la Sala Àgora de l’Hotel 
World Trade Center de Bar-
celona amb el lliurament dels 
Premis als Millors Vins 2023,
en un acte presentat pels ma-
teixos creadors i autors de La 

Guia de Vins de Catalunya, Síl-
via Naranjo i Jordi Alcover.

Vins premiats en aques-
ta edició
Pel que fa a la resta de vins 
premiats en aquesta edició 
i en el cas del Penedès, cal 
fer esment al Premi a Mi-
llor Escumós de Cupatge 
Tradicional al Llopart Lle-
gat Familiar 2008 (Corpin-
nat). Finalment, en les cate-
gories de premis honorífics 
va ser Premi Futur La Guia 
3002 a Martí Torrallardona, 
de La Fita (DO Penedès), i 
Premi a la Trajectòria per a 
Ernestina Torelló (Torelló) 
i Rita Noguerales (Vinyes 
Domènech).
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Vilafranca

El proper 12 de novembre, 
el claustre dels Trinitaris de 
Vilafranca serà un cop més 
l’escenari d’una nova edició 
de ‘L’Espectacle: Vins Negres 
Penedès’. En la seva cinquena 
edició, aquest singular esde-
veniment vinícola i gastro-
nòmic acollirà 11 dels princi-
pals cellers de la DO Penedès, 
que oferiran per degustar els 
seus millors vins negres Pe-
nedès. Les 20 referències de 

vi negre es podran maridar 
amb una selecció de propos-
tes gastronòmiques ideades 
pel restaurant vilafranquí 
El Gat Blau, organitzador de 
l’acte amb la col·laboració de 
la DO Penedès. Des que co-
menci, a les 19 h, i fins a les 
22.30 h, els assistents podran 
tastar totes les referències vi-
nícoles presents, i amb l’accés 
s’inclouran tres degustacions 
gastronòmiques. Les entra-
des es poden comprar anti-
cipadament al restaurant El 
Gat Blau a un preu de 20 € o 
el mateix dia al claustre dels 
Trinitaris segons existències.
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Sant Sadurní

Obertes les inscripcions 
al Congrés Internacional 
ACE de l’Enologia i el Cava 

Ja s’han obert les inscripcions 
al Congrés Internacional ACE 
de l’Enologia i el Cava 2022 de 
l’11 de novembre, punt de tro-
bada de referència dels enòlegs, 
amb el lema ‘La biodiversitat, 
factor clau en la regeneració 
dels ecosistemes vitivinícoles’. 
La vinya, un ecosistema antrò-
pic i, per tant, fràgil, amb una 
espècie vegetal predominant, 
és el més semblant a l’ecosiste-
ma microbiològic d’un most en 
fermentació, també amb unes 
poques espècies predominants 
introduïdes per l’acció humana. 
Aquest darrer ecosistema és, en 
part, conseqüència del que cons-
titueix la microbiota de la vinya, 
que podria contribuir al ‘terroir’. 

Calafell

45.000 euros més a ajuts 
a empreses i autònoms 
per la Covid

L’Ajuntament de Calafell paga-
rà 45.537,60 euros més en ajuts 
per la Covid a empreses i autò-
noms del municipi. Les subven-
cions oscil·len entre els 1.000 i 
els 6.000 euros i se’n beneficia-
ran disset establiments i nego-
cis, de diversos sectors, que van 
veure afectada la seva activitat 
amb motiu dels tancaments i 
restriccions per la pandèmia. 
Aquests diners provenen en-
cara de la segona convocatòria 
d’aquestes subvencions, que es 
remunta a finals de l’any 2020. 

Meritxell Bosch

Delegada del Col·legi de 
l’Arquitectura Tècnica de 
Barcelona a l’Alt Penedès

D
os mil habitatges de l’Alt Penedès poden optar 
als fons Next Generation que ha creat la Unió 
Europea per impulsar la rehabilitació energèti-

ca dels edificis. Unes ajudes que en el conjunt de Cata-
lunya representen 480 milions d’euros. A fi de facilitar 
tota la informació i assessorar els ciutadans, la delega-
ció del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona 
a l’Alt Penedès-Garraf funciona com a Oficina Tècnica 
de Rehabilitació i ja disposa de 209 arquitectes tècnics 
disposats a ajudar els ciutadans a detectar a quina mena 
de subvencions poden optar, com també a realitzar l’in-
forme tècnic indispensable per iniciar l’expedient que 
acompanya la sol·licitud i orientar-los en el decurs de 
tota la tramitació.
No queda gaire temps per sol·licitar aquestes ajudes. La 
Unió Europea ha establert que el 70% dels projectes can-
didats a rebre subvencions han d’estar aprovats a final 
d’aquest any i el 30% restant ho haurà d’estar el 2023. A 
més, no es poden demorar gaire les obres, ja que tots els 
treballs relatius als projectes seleccionats hauran d’estar 
acabats el 2026.

Des que el passat mes d’abril l’OTR del Col·legi de l’Ar-
quitectura Tècnica va obrir les seves portes, la majoria 
de les consultes rebudes fan referència a habitatges 
unifamiliars, tot i que també es poden acollir a aques-
tes ajudes els plurifamiliars. La principal inquietud que 
manifesten les persones interessades en la rehabilitació 
energètica és saber la quantia de les subvencions que es 
poden rebre i quan arribaran. La condició indispensa-
ble per accedir-hi és aconseguir una disminució míni-
ma del 30% del consum energètic, el que permet optar 
a una subvenció del 40%, xifra que pot créixer de forma 
considerable en funció de l’estalvi aconseguit, fins a un 
màxim del 80% del cost total de l’obra. Els tècnics han 
de fer-se càrrec de la gestió del llibre de l’habitatge i del 
projecte, que estan subvencionats al 100%.
La intenció és donar continuïtat a la rehabilitació dels 
habitatges a casa nostra passat el 2026 per posar al dia un 
parc d’habitatges envellit, cosa a la qual contribueixen 
decisions com la presa per l’Ajuntament de Vilafranca, 
que ha obert una altra línia d’ajuts per a aquesta reha-
bilitació energètica d’habitatges dotada amb 120.000 €.

OPINIÓ

2.000 habitatges de 
l’Alt Penedès poden 
optar a les ajudes 
europees per a la 
rehabilitació energètica 


