Nota de premsa

Verema Solidària, "Millor Iniciativa del Sector" segons
l'Associació Catalana de Sommeliers
La iniciativa sense ànim de lucre que organitza experiències de
verema per captar fons per a projectes d'entitats socials, va rebre el
guardó ahir durant "La Nit dels Sommeliers" 2017
Empordà / Penedès, 11 de juliol de 2017.- Verema Solidària (Verema Solidària), la
iniciativa que vincula territori, vi i responsabilitat social per "Tallar contra la pobresa
i l'exclusió social", va ser guardonada ahir nit amb el Premi a "Millor iniciativa del
Sector” per l'Associació Catalana de Sommeliers (ACS), entre els premis a cellers i
persones destacades en el món del vi, d’acord amb les votacions realitzades pels socis
i sòcies de l’ACS. Destaca en aquest projecte solidari transversal el fet de posar en
contacte a viticultors, professionals del sector, entitats del tercer sector, empreses i
ciutadans, units per una mateixa causa, fent servir una campanya de micromecenatge.
La primera Verema Solidària va tenir lloc a un celler, Finca Parera, i al 2017, en la
segona edició creix en nombre de cellers a quatre i en territori – Penedès i Empordà.
La notícia es va conèixer en el marc de la "Nit dels Sommeliers" que celebra l'ACS
anualment, i van recollir el Premi personalment en Rubèn Parera, inspirador de la
iniciativa, i Jordi González, responsable de Territori de l'associació Impulsa Fundraising,
creadora i gestora del projecte global Verema Solidària. Van fer un agraïment especial
als sommeliers voluntaris de la primera edició, al 2016, quina tasca de guia i compartició
de coneixement fou un dels elements més valorats pels participants.
Verema Solidària va néixer a finals de 2015 quan en Rubèn Parera, enginyer agrònom
i enòleg de Finca Parera, buscava la manera d'ajudar a les persones vulnerables que
veia al seu entorn. Pensava en organitzar una verema en què es recollissin fons per a
alguna entitat social i animar a altres cellers a fer el mateix. I mitjançant una amiga
sommelier, Clara Isamat, va conèixer l'equip de l'associació Impulsa Fundraising,
especialista en captació de fons i tercer sector, que va desenvolupar la idea i organitzar
el model de funcionament, assumint la gestió del projecte global.
És aquest un projecte en el que és indispensable la complicitat de molta gent, i en
especial dels cellers coorganitzadors, tant singularitzant l’activitat com en la crida als
participants. Per fer l’acció col·lectiva de verema, els cellers cedeixen una part de les
seves vinyes per a què els participants de la verema solidària tinguin una experiència
de verema amb punts en comú però alhora única a cada celler: viuen sobre el
terreny la primera fase d'elaboració del vi, agafant raïm a mà, aprenen sobre varietats
de raïm i característiques del terrer, visiten la vinya, i coneixen les entitats que rebran la
major part dels fons recaptats. La jornada acaba amb un dinar o sopar col·lectiu, a l'aire
lliure. Amb tot, el veritable punt final de la campanya arriba a la primavera següent,
amb un tast VIP dels vins elaborats amb raïm de cada Verema Solidària, i la recollida
d'ampolles per part dels participants que les han reservat.

Verema Solidària converteix la festa de la verema en solidaritat
En la primera edició de Verema Solidària es va organitzar una sola verema, a Finca
Parera, de Sant Llorenç d'Hortons, Penedès. Van participar 274 persones en les
activitats a la vinya i es van recaptar uns 9,200 Euros. La major part d'aquests fons es
van convertir en sengles donacions per a un projecte de reforç escolar a nens de famílies
amb pocs recursos, i per a un projecte d'hort terapèutic que millora la qualitat de vida de
persones amb malaltia mental. També es va finançar una formació gratuïta sobre
captació de fons, oberta a totes les entitats del territori que desitgessin assistir-hi. I en el
mes d'abril es va presentar en societat el primer vi produït en el marc d'aquesta iniciativa:
el Xarel·lo 2016 de Verema Solidària.
Actualment i fins el 4 d'agost estan obertes les inscripcions per a la segona edició,
a través d'una campanya de micromecenatge. En aquesta ocasió, la major part dels fons
es destinaran a dues entitats que treballen per la integració laboral i social de
persones amb discapacitat intel·lectual: Astrid-21, a Girona, i Mas Albornà, al
Penedès. L'objectiu econòmic dels organitzadors és superar els 9.000 euros recaptats
el 2016 i l'òptim, arribar a 18.000 euros. El primer pas és aconseguir la recaptació
mínima de 4,500 euros, per fer la verema a quatre cellers, al mes de setembre: dos
del Penedès - Celler Credo i Raventós i Blanc -, i dos de l'Empordà - * La vinyeta i
Celler Cooperatiu d'Espolla.
Per posar en marxa aquesta segona edició, Verema Solidària compta amb el patrocini
de Coral Transports & Stocks, Caves Gramona, DO Penedès, New Grup Maquinària
Moderna, Ramondín, Joan Cortiada, i amb la col·laboració de Cafès Novell, Cal Feru, i
Alvilardan. En tasques de difusió de la iniciativa té el suport de diferents ajuntaments
dels territoris implicats, i en particular els de Sant Sadurní de Noia i Vilanova i la Geltrú,
com també de diferents consells comarcals, l’Institut del Cava, Vinseum, la Taula
d’entitats del tercer sector social de Catalunya, i el suport proper i molt especial del
col·lectiu dels sommeliers, a través de l’ACS, el CETT, la Escola Espiells o l’Escola
d’enoturisme del Penedès.
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