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Aquesta és una afirmació 
molt contundent, a la que 
arribo tenint en compte el 
panorama global que estem 
vivint: guerres sense sentit, 
violència, persones a les 
que se’ls hi treuen els drets 
humans, refugiats; polítics 
que son un reflex de la so-
cietat que tenim on abunda 
la corrupció, la manipula-
ció, les mentides, l’interès 
propi, la desconfiança, pre-
potència... 

Diàriament apareixen no-
tícies que son una evidencia 
de la decadència dels valors 
que tenim com a societat. 

El tan esmentat assassinat 
a Lleida n’és un exemple, la 
violència de gènere a la que 
malauradament hi estem 
acostumats per les notícies. 

A més, fins i tot conside-
ro que el clima tan remogut 
i els desastres naturals que 
tenim és un missatge de 
la mare terra, que ens fa 
prendre consciència de que 
l’hem de cuidar i respectar, 
que no podem seguir igual 
perquè és molt més podero-
sa que tots nosaltres. 

Les persones ho volem 
controlar tot, volem estar 
per sobre de tot i no hi ha 

res a fer en aquest sentit, ja 
que la natura hi era abans 
de néixer nosaltres i (espe-
rem) que segueixi quan ja 
no hi siguem. 

Què estem fent com a 
societat perquè estiguem 
vivint aquesta realitat?

Estarà be reflexionar 
sobre aquest punt, ja que 
d’una manera u altra tots 
som Co-responsables, ja 
que entre tots escollim als 
dirigents que després fan i 
desfan a la seva manera. 

A nivell empresarial, 
aquesta decadència també 
està present a través del ti-
pus de lideratge que impera 
a cada organització. 

Es diu que hi ha un 80% 
del teixit empresarial en el 

que està present el liderat-
ge depredador on es lluita 
per tirar endavant per sobre 
de tot i qualsevol cosa. En 
aquest escenari apareix la 
sobèrbia, consumisme, por, 
ràbia, mentida, sofriment, 
servilisme… 

Una gran part dels pro-
fessionals afirmen que estan 
desmotivats, per tant, quin 
tipus de servei fan a la so-
cietat aquestes empreses 
que actuen amb persones 
que no donen el millor de 
sí mateixes? 

Què es pot fer per canviar 
aquest panorama? 

Seguint la corrent del que 
diu Walter Maverino, autor 
de Liderazgo Creador, hi ha 
la necessitat de transformar 

radicalment la pràctica ac-
tiva del Lideratge humà, 
organitzacional i social, a 
tot el mon. 

I només hi ha una ma-
nera de poder-ho fer: aug-
mentant la consciencia. 
Aquí cadascú té la seva 
responsabilitat. L’autoli-
deratge o lideratge perso-
nal és el que ens farà sortir 
del gruix de la població 
desconnectada i infeliç 
per anar avançant cap a la 
consciencia d’unitat. Te-
nim molt camí a recórrer. 
És el moment de que ca-
dascú pugui aportar el seu 
granet de sorra a aquest 
mon que se’ns va de les 
mans si no fem res i on tot 
comença per un mateix.

El món, tal i com el
coneixem, no s’aguanta

Opinió

La Cava Wine Bar, ubi-
cada a la Plaça de les Cols,  
7-8 de Vilanova i la Geltrú, 
en ple cor del casc antic, 
celebrarà el 8 de març un 
any de vida.

L’establiment el regenta 
el jove enòleg Ricard Saba-
té, fill menor de la família 
cavista sadurninenca Butí 
Massana, propietaris de les 
caves del mateix nom. Sa-
baté tenia el somni d’obrir 
un bar de pinxos a la capi-
tal garrafenca, però final-
ment i després de finalitzar 
els estudis en Enologia a 
la tarragonina Universi-
tat Rovira i Virgili, i amb 
el suport de la família, va 
optar per obrir un bar de 
vins en un local que es tras-
passava per jubilació i que 

havia estat una vinateria 
durant molts anys. Aques-
ta oportunitat d’obrir un 
negoci similar en un es-
tabliment que ja tenia els 
seus clients incondicionals, 
li va fer decidir-se a llan-
çar-se a l’aventura. Així, es 
va reformar completament 

el local amb un innovador 
disseny, un dels múltiples 
atractius. 

La Cava Wine Bar és un 
bar on es poden trobar més 
de 120 referències de vins 
de diferents denominaci-

Olga aibar

ons d’origen catalanes i 
també de la resta d’Espa-
nya i d’Europa, que se ser-
veixen a copes. Cada mes 
es renova la selecció de vins 
per tal de permetre acollir 
la major varietat possible. 
El cava és el de la casa, Butí 
Massana, unes caves amb 
més de 30 anys de trajec-
tòria.  Però a la Cava Wine 

L’establiment disposa de més de 120 referències de vins i 
organitza activitats entorn del vi i l’enoturisme

La Cava Wine Bar celebrarà al 
març el seu primer any a Vilanova 

Bar no només se serveixen 
vins, sinó que també es pot 
gaudir d’un menú casolà, 
amb productes de tempo-
rada i de proximitat, i d’un 
complert aperitiu els caps 
de setmana, amb produc-
tes de qualitat. La carta 
és prou complerta i vari-
ada. A més, els dijous ser 
serveixen tapes a 2 euros. 
Un altre dels al·licents de 
l’establiment són els tasts 
a cegues que s’organitzen i 
els tastos-maridatge. El lo-
cal disposa d’un acollidor 
espai a la planta baixa per 
a celebracions de tot tipus.

La Cava Wine Bar obre 
de dilluns a dijous de 10 a 
13h i de 17 a 00.00h, els 
divendres de 10 a 13h i de 
17 a 02.30h, els dissabtes 
d’11:30 a 02.30h i els diu-
menges i festius d’11:30h a 
00.30h.

El local 
disposa d’un 
Espai rEsErvat 
pEr fEr 
tastos, sopars 
i rEunions

L’associació de cellers 
Qalidès va escollir el di-
vendres 20 de gener el 
seu nou president en 
unes eleccions realitzades 
a la finca Santa Margari-
da d’Agulladolç, a l’Alt 
Penedès. Es tracta de 
Marcelo Desvalls, repre-
sentant del celler Finca 
Viladellops, que substi-
tuirà a Mireia Torres des-
prés de quatre anys en el 
càrrec. Desvalls ocuparà 
la presidència els propers 
dos anys i es converteix 
en el tercer president en 
la història de Qalidès, 
associació nascuda l’any 
2004 i conformada per 
catorze cellers familiars.

Al llarg d’aquest perí-
ode s’han realitzat activi-
tats destinades a promo-
cionar els vins dels cellers 
que integren Qalidès.
Una de les més destaca-
des han estat els Speed 
Tasting, un nou format 
de tast àgil que apropa el 

món del vi als nous con-
sumidors.Els maridatges 
també han estat activitats 
destacades durant la pre-
sidència de Torres. 

A nivell més profes-
sional i acadèmic, s’han 

organitzat dues edicions 
dels “Debats Qalidès”, 
una aposta de l’associa-
ció per donar a conèixer 
a la societat la ‘ciència 
vitivinícola’ que fa tan 
especials els vins de les 
diferents DO. L’associa-
ció també va participar 
en els cursos d’estiu de la 
Universitat de Barcelona 
amb dues sessions.

nou president de 
terrers del penedès

MarcElo 
dEsvalls  
substituirà 
MirEia torrEs 
Els propErs 
dos anYs


