Nota de premsa

Verema Solidària inicia amb èxit al celler *La vinyeta
les accions del 2017 per tallar amb l‘exclusió social de
persones amb discapacitat intel·lectual
Un públic majoritàriament familiar va ocupar el centenar de places
disponibles, amb l’entusiasme de menuts i grans com a nota dominant
La campanya entra en el compte enrere: darrers 9 dies per ser
veremador/a solidària a vinya, fer un tast exclusiu amb en Josep
Roca, reservar vi solidari o simplement recolzar la causa, fins el 13-S
Penedès / Empordà, 6 de setembre de 2017.- V e r e m a S o l i d à r i a , l a i n i c i a t i v a
q u e v i n c u l a vi , s o l i d a r i t a t i s e n s i b i l i t a t s o c i a l , va donar aquest dissabte el tret
de sortida a les quatre accions de verema per tallar amb l‘exclusió social que farà
enguany. A la primera verema, oferta pel celler La vinyeta, de Mollet de Peralada, Alt
Empordà, es va aplegar un centenar de persones, entre adults i nens, en jornada de
tarda-nit, per ser els primers participants de la segona edició de Verema Solidària. I van
poder descobrir la màgia d’aquest celler, que és un dels més premiats als darrers anys
pel seu dinamisme oferint vins característics i integrant l’enoturisme al seu ritme quotidià.
L’experiència de Verema Solidària a La vinyeta va començar amb una copa de
benvinguda per tastar alguns vins emblemàtics del celler i d’altres cedits per la DO
Empordà, i amb la presentació de l’activitat, en la què membres de les entitats principals
beneficiàries de Verema Solidària 2017 van compartir detalls dels projectes que es
finançaran amb els recursos recaptats. A continuació va seguir un recorregut per la vinya,
en grups, guiats pels fundadors del celler, Josep Serra i Marta Pedra. Així els
participants van conèixer de primera mà aquest projecte tan personal, que
recupera diversos conreus i espècies autòctones, com les oliveres d’Argudell o les
1500 gallines de raça empordanesa, entre d’altres. Tot seguit, els participants van rebre
els seus estris de veremadors solidaris – tisores i cubell – i van fer una miniverema
acompanyats per sommeliers voluntaris que els van donar tot tipus d’explicacions sobre
la varietat Merlot que collirien, cóm saber quan el raïm està a punt, cóm collir el raïm a
mà, ... i sobre preguntes diverses. Entre els sommeliers voluntaris es trobaven
professionals tan reputats com en Dani Martinez, Millor sommelier de Catalunya 2016 i
membre de l’equip d’El Celler de Can Roca, i altres experts del món del vi que així van
voler sumar-se al moviment de l’enosolidaritat compartint els seus coneixements. Com a
la primera edició, aquest acompanyament va ser un dels elements millor valorats pels
participants.
El moment de trepitjar raïm i premsar com es feia antigament va fer les delícies de
petits i grans, fins el punt de què molts adults van acabar fent cua per no perdre
l’oportunitat de viure aquesta tradició. L’amfitrió, en Josep Serra, es va haver d’esforçar
per donar per finalitzada aquesta activitat i passar al sopar d’estiu sota els estels que

tancava la jornada, on no van faltar el vi ni tampoc l’oli d’oliva verge que produeixen al
mateix celler.
Amb les inscripcions obertes fins el 13 de setembre, el repte és seguir sumant
A data d’avui, Verema Solidària porta recaptats 11.700 euros mitjançant la campanya de
micromecenatge oberta a www.goteo.org, un 260% sobre la recaptació mínima que
s’havia fixat, i entra al compte enrere de la seva darrera setmana. L’objectiu ara és
apropar-se el màxim possible als 18.000 euros de recaptació òptima que permetrien
cobrir les peticions de finançament que van fer les entitats socials guanyadores dels
Premis Verema Solidària: Astrid-21 i Mas Albornà, per millorar la vida de joves i gent gran
amb discapacitat intel·lectual. Fins dimecres 13 de setembre, qui ho desitgi encara es
pot inscriure a alguna de les activitats a vinya, per veremar al Penedès o a l’Empordà;
o sense anar a vinya, per fer un tast amb en Josep Roca, un dels millors sommeliers
del món, reservar ampolles dels vins solidaris que s’elaboraran, o simplement per fer una
aportació de suport a la campanya. A la web www.veremasolidaria.cat es detallen de
forma senzilla les diferents opcions disponibles per “tallar amb l’exclusió social”.
Durant el mes de setembre es portaran a terme tres accions de Verema Solidària més,
a les dates i cellers següents, en horaris de matí amb dinar inclòs:
- dissabte, 16 de setembre, a Celler Credo (Penedès)
- diumenge, 17 de setembre, a Raventós i Blanc (Penedès)
- dissabte, 30 de setembre, al Celler Cooperatiu d’Espolla (Alt Empordà)
Aquests cellers estan invertint esforços i il·lusió per brindar una jornada molt singular als
participants, afegint al conjunt d’activitats característiques de Verema Solidària miniverema, visita a vinya, trobada amb entitats socials, tast de vins i dinar – d’altres que
convertiran el dia literalment en una festa, amb música en viu a Celler Credo i Raventós
i Blanc, i amb un dinar “de postal” fidel a les tradicions, al Celler Cooperatiu d’Espolla.
Amb el raïm que es collirà, cada celler elaborarà un vi de Verema Solidària que estarà a
punt la primavera vinent. I la següent gran cita dels i les veremadores solidàries serà
dimarts 15 de maig de 2018, amb el tast maridat amb vins de Verema Solidària que
oferirà en Josep Roca, cofundador i cap de sala del restaurant El Celler de Can
Roca, considerat un dels millors sommeliers del món i peça essencial del Millor restaurant
del món 2013 i 2015. Les persones que s’hagin inscrit a aquesta activitat exclusiva
podran explorar les harmonies entre cuina i vi que crea en Josep Roca, arrelades a la
llibertat, generositat i l’amor pel territori que inspira als germans Roca. Serà, sens dubte,
un dimarts especial a l’agenda de primavera.
A https://www.goteo.org/project/verema-solidaria-2017, qui ho desitgi es pot registrar i
esdevenir veremador/a solidària escollint entre les diverses opcions que es detallen, a
partir de 35€ per a les activitats a vinya, de 80€ per a l’activitat de tast maridat, i
amb qualsevol quantitat a “fila zero”, l’opció altruista, per donar suport al projecte.
En aquesta campanya de micromecenatge, que fa una crida a “tallar amb l’exclusió
social”, 8 de cada 10 euros que aportin els participants es destinaran a donar suport
a entitats socials locals; els 2 euros restants cobriran despeses d'estructura i de
Goteo.org. Les beneficiàries principals seran dues entitats socials dels territoris on es
veremarà que treballen per la integració sociolaboral i la qualitat de vida de persones
amb discapacitat intel·lectual. Per una banda, la Fundació Astrid-21, activa al Gironès i
l’Empordà, amb el projecte Construint oportunitats, que forma i acompanya joves amb
discapacitat intel·lectual per a què puguin integrar-se a l’empresa ordinària; i, per una
altra, la Fundació Mas Albornà, amb el programa Senectus, que millora la qualitat de vida

i la inclusió social de gent gran del mateix col·lectiu de persones amb “capacitats
diferents”. També es finançarà una formació en captació de fons gratuïta oberta a les
entitats socials dels territoris implicats en aquesta edició de la iniciativa.
Qui fa possible Verema Solidària
Per portar a bon terme aquesta segona edició, Verema Solidària compta amb el suport
de les empreses i institucions patrocinadores següents: Coral Transports & Stocks,
Caves Gramona, New Group Maquinària Moderna, Consell Regulador de la DO
Penedès, Consell Regulador de la DO Empordà, Ramondín, Joan Cortiada i. També ho
fan possible les col·laboracions de Cafès Novell, Euroselecció-Riedel, Kartox, Alvilardan,
Cal Feru, Ajuntament de Figueres i Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, aportant
productes, materials i serveis. I sumen esforços a les tasques de difusió de la iniciativa
entitats diverses, com l’Institut del Cava, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Taula
d’entitats del tercer sector social de Catalunya, diversos ajuntaments i consells comarcals
del territori, i el suport proper i molt especial de l’Associació Catalana de Sommeliers, el
CETT, i altres escoles de sommeliers de Catalunya.
La iniciativa està organitzada per l’associació Impulsa Fundraising, gestora global de
Verema Solidària, especialista en captació de fons per a entitats del tercer sector, amb
la col·laboració indispensable dels cellers amfitrions de cada edició. Al 2017, aquests
cellers son: *La vinyeta, Celler Credo, Raventós i Blanc i Celler Cooperatiu d’Espolla.
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