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La coronació de la nostra Reina 2010, el 9 d’octubre
a Sant Sadurní d’Anoia, coincidint amb el tradicional
Cavatast, després de l’habitual cercavila i del pregó,
que en aquesta edició serà a càrrec del grup Clownic,
recolzat pel Tricicle. Sens dubte, la gran festa popular
de la setmana.
El XXVIII Congrés Internacional del Cava, amb la participació de grans experts internacionals de la vitivinicultura, especialment la dels escumosos de qualitat.
La solemne investidura per rebre els nous confrares
de número i de mèrit, i entronitzar com a confrare
d’honor el Sr. Salvador Alemany i Mas, president del
Cercle d’Economia.
La IV Cursa Solidària País del Cava.
Els actes i investidura que desenvolupa la Jove Confraria a través del seu propi programa. Aprofito per
agrair la seva entusiasta col·laboració i ajuda per poder dur a terme amb èxit, un any més, aquesta setmana.
Sens dubte, no falten tampoc els nombrosos concursos, concerts i exposicions que acaben de conformar
el programa de la setmana.

Em complau anunciar una novetat per a aquesta XXIX
Setmana del Cava programada gràcies a la iniciativa i suport del Consell Regulador del Cava. Es tracta del primer
“AVE Cava”, un AVE especial i exclusiu Madrid/Barcelona/Madrid, que aproparà a la nostra zona, a les nostres
caves, al nostre Cava, a una de les millors zones enoturístiques del món, gairebé 400 membres de la societat
civil madrilenya. Creiem que amb aquest AVE s’obre una
nova via de comunicació amb un mercat tan important i
confiem que sigui fructífera i tingui continuïtat.
Un any més, no puc finalitzar el pòrtic sense recordar i
expressar el nostre sincer agraïment a totes les persones
i institucions que fan possible portar a bon port la Setmana del Cava.

Pere Bonet i Ferrer
P R E S I D E N T D E L A C O N F R A R I A D E L C AVA S A N T S A D U R N Í
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n any més estem a les portes d’una nova Setmana del
Cava, concretament de la XXIX. És el moment àlgid
d’activitat en la Confraria, en el qual es concentra el major nombre d’actes a desenvolupar, sempre amb l’objectiu
de divulgar l’excel·lència del Cava, com a vi de festa i de
celebració, com a vi gastronòmic, com a vi, com el vi més
universal.

PAT ROCINADOR :

Un any més immersos, desgraciadament, en la conjuntura desfavorable que assola globalment totes les economies, tant a nivell macroeconòmic com de les economies
domèstiques, angoixades per aquesta circumstància que
genera sensació de precarietat i que influeix tan negativament en el nostre sector.

COL·LABOREN:

Ajuntament de Sadurni d’Anoia
Ajuntament de Vilafranca del Penedés
Associacio Festa de la Fil·loxera
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banc Sabadell Atlantico
Banco Santander Central Hispano
Banesto
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona”La Caixa”
Caixa Penedes
Catalunya Caixa
Cavistes
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Concessionari Central Import
Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis
El Periodico de Catalunya
Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural.
HITE S.A.
INCAVI
Institut del Cava
Llongueres Vilafranca
Pirotècnia Igual
Proveïdors del sector del Cava
RACC
RAYSA
Rosa Clarà
Swarovski
Unió de Botiguers de Sant Sadurni
UNNIM
VSS Vigilància i Sistemes de Seguretat
Vehicle oficial de la XXIX Setmana del Cava: Audi A-8
SECRETARIA DE L A CONFR ARIA

Casa del Cava, Sra. Josefa Rovira
Barri Torre Ramona-Subirats
Tel. 93 891 28 03 / Fax 93 818 30 12
www.confrariacava.com
info@confrariacava.com
Apartat 79 · 08770 Sant Sadurní d’Anoia
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PROGRAMA D’ACTES

Un any més, a la Confraria ens hem esforçat per arribar
a aquest final de curs 2010 amb els deures fets, satisfets
del realitzat els mesos anteriors tant en l’entorn immediat del nostre mercat interior, com ajudant a desenvolupar
mercats exteriors. Vull destacar la II Investidura Internacional duta a terme al Japó amb notable èxit no solament
per la investidura del famós arquitecte Toyo Ito i 21 personatges de la distribució, premsa i restauració japoneses,
sinó també amb la demostració teòrica i pràctica que el
Cava és un dels més grans vins del món.
Un any més hem posat la nostra màxima il·lusió a programar la Setmana del Cava i de nou ens trobem davant
d’una setmana de gairebé 21 dies per la quantitat d’actes
a celebrar, encara que intentant ser racionals en l’aplicació
de recursos disponibles, també afectats per la desfavorable conjuntura. No obstant això, com no podria ser de cap
altra manera, no falta cap dels actes principals:
• La presentació del mateix programa als mitjans de comunicació a l’Hotel W, de Barcelona, el nou i popular
Hotel Vela que enriqueix encara més la fantàstica façana marítima de Barcelona. Allà presentarem el cartell
de la XXIX Setmana de Cava, obra del prestigiós artista
Jordi Alumà i, després del “vernissage”, gaudirem d’un
sopar de tall gastronòmic en harmonitzar en un menú
especial els nostres caves amb l’esplèndida cuina de
Carles Abellán, al Restaurant Bravo.

PROGRAMA D’ACTES 2010

Dimecres , 6 d’octubre
8.30 h. A la Confraria del Cava Sant Sadurní, XXVIII
Congrés Internacional del Cava amb prestigiosos ponents
nacionals i internacionals.
(Vegeu programa especial)

Dijous, 7 d’octubre
Lliurament dels premis del Concurs d’Aparadors.
21.00 h. A la seu de la Confraria del Cava es farà l’entrega
de premis als guanyadors del Concurs d’Aparadors,
organitzat per la Unió de Botiguers de Sant Sadurní.

20.30 h. Al balcó de la Casa de la Vila,

Obertura de l’acte, a càrrec del mestre de cerimònies,
Sr. Antoni de la Rosa i Torelló.

XXIX INVESTIDURA TARDORAL

Benvinguda per part de l’I·lm. Sr. Joan Amat i Solé ,
alcalde de Sant Sadurní d’Anoia.

21.00 h. Recepció a la Casa del Cava de Torre Ramona
Aperitiu i actuació dels Falcons del País del Cava.

Pregó a càrrec de: Tricicle-Clownic.

21.30 h. Solemne Acte d’Investidura.
Confrares de Número.
Confrares de Mèrit.
Confrare d’Honor: Sr. Salvador Alemany i Mas,
president del Cercle d’Economia.

Coronació de la Reina del Cava 2010.
Cloenda de l’acte i inaguració de la XXIX Setmana
del Cava, a càrrec del Sr. Pere Bonet i Ferrer, president
de la Confraria del Cava Sant Sadurní.
Seguirà un castell de focs d’artifici. Patrocinat per
HITE.
La cercavila, el pregó i la coronació es veuran en directe per
una pantalla gegant. Patrocinada per Caixa Penedès.

Dissabte, 9 d’octubre
Dimarts, 21 de setembre
Presentació de la XXIX Setmana del Cava, a l’Hotel W
Barcelona, plaça de la Rosa dels Vents, 1 de Barcelona
20,00 h. Presentació del cartell de la XXIX Setmana del
Cava, obra del prestigiós artista Sr. Jordi Alumà.
20,15 h. Presentació dels actes.
21,00 h. Al restaurant Bravo del mateix hotel sopar de la
Nit del Confrare.

Dissabte, 2 d’octubre
Tren Ave Cava: Madrid-Barcelona / Tarragona-Madrid.
Una jornada enoturística.
Unes tres-centes cinquanta persones es traslladaran des de
Madrid a la Capital del Cava, per visitar les caves.
És un tren AVE especial que, organitzat per la Confraria
del Cava i amb el patrocini del Consell Regulador del Cava,
desplaçarà mitjans de comunicació i membres de la societat
civil madrilenya. Els diners recaptats es destinaran a l’ONG
Punto Omega.

XVII Mostra de Plaques de Cava.
10.00 h. A les Caves Canals i Munné de Sant Sadurní

d’Anoia, organitzada per Col·leccionistes de Plaques de
Cava.

19.30 h. A la plaça Pau Casals, inici de la cercavila amb la
participació de:

Els Gegants i Taps de la Confraria del Cava amb la
Xaranga Penya Riberenya d’Ascó.
Els nens portadors de raïm de les escoles de Sant
Sadurní.
Associació Festa de la Fil·loxera, Pagesos i els 7
Savis de Grècia.
Els Falcons del Cava
Els cotxes antics amb la Reina del Cava i les seves
Dames d’Honor.
L’Associació Colla del Carnaval de LLetger, amb la
carrossa Bombolles d’il·lusió.

Divendres, 15 d’octubre

A l’Era d’en Guineu, hi haurà coca i cava per a tothom i
actuarà la banda Xaranga Penya Riberenya d’Ascó.
A la seu social de la Confraria del Cava Sant Sadurní a Torre
Ramona, es servirà un aperitiu en honor a la Reina, les
seves dames d’honor, pregoner, autoritats i persones
convidades.
24.00 h. al pavelló de l’Ateneu,

organitzada per la Jove Confraria,
XXV Nit Jove del Cava amb l’actuació dels grups:
Freddie Kronner i el DJ Daviddenoia.
Es donarà cava i coca per a tothom.

Dimarts, 12 d’octubre
XXVI Torneig de Petanca “Setmana del Cava”,
organitzat pel Club Petanca Sant Sadurni.
Lloc: Camp municipal de petanca (Gat Cendrer).
Inscripcions: 8,30 h.
Hora d’inici: 9,00 h.
Modalitat: dobletes formades.
Jornada de portes obertes a les caves del País del Cava
(de 10.00 a 14.00 hores)

22.00 h. Sopar d’Investidura.
Nota: Els actes començaran amb tota puntualitat. Rigorosa etiqueta, senyors
d’esmòquing.

Dissabte, 16 d’octubre
A les 21.00 hores, a la Casa del Cava,
XXV Investidura dels Joves Confrares,
on serà investit un nou jove confrare d’honor,
nous confrares de mèrit i nous joves confrares.
A les 22,00 hores, Sopar d’Investidura de la Jove
Confraria.

Diumenge 17 d’octubre
IV Cursa Solidària ”País del Cava” a benefici de la
Marató de TV3, organitzada per Confraria del Cava Sant
Sadurní i Octagon Esedos, S.L.
11,00 h. Sortida: Rambla Ntra. Sra. de Vilafranca del
Penedès, davant de la seu del patrocinador de la cursa
Caixa Penedès.
14,00 h. Arribada: Rambla Generalitat de Sant Sadurní
d’Anoia.
Inscripcions: Via Internet
www.caixapenedes.com/cursacava
(Vegeu programa especial.)

