Nota de premsa

Josep Roca avala Verema Solidària amb un tast
maridatge a l’Espai Mas Marroch
26 persones van escollir aquesta proposta entre les vuit opcions de la campanya de
micromecenatge

Barcelona, 16 de maig de 2018. Josep Roca, cofundador, sommelier i cap de
sala del restaurant El Celler de Can Roca, ha ofert aquest dimarts 15 de maig
la sessió de tast maridatge amb vins de Verema Solidària 2016 i 2017 a l’Espai
Mas Marroch, l’espai d’esdeveniments dels germans Roca, un equipament
enmig de la natura amb una masia gòtica catalana que ha acollit al grup
exclusiu de participants. La col·laboració de Roca avala el creixement de la
iniciativa, que al 2017 ha coorganitzat accions de verema amb Celler Credo,
Raventós i Blanc, *La vinyeta i Celler Cooperatiu d’Espolla.
L’oportunitat de comptar amb un sommelier tan extraordinari ha estat un
privilegi per a l’equip de Verema Solidària, la iniciativa que uneix territori, vi i
responsabilitat social per captar recursos per a entitats que combaten la
pobresa i l’exclusió social. En la segona edició, Roca va acceptar
immediatament l’oferiment de ser l’expert que comparteix reflexions i
coneixement amb el grup de persones que es van inscriure al tast maridatge de
la campanya de micromecenatge.
Així, a l’activitat s’han tastat els quatre vins dels cellers participants enguany:
un xarel·lo biodinàmic del celler Credo, el rosat de Merlot de la Vinyeta, un vi de
carinyena negra del Celler Cooperatiu d'Espolla i el xarel·lo natural de
Raventós i Blanc, a més del Xarel·lo 2016 de Verema Solidària de Finca
Parera, celler impulsor de la primera edició.
Els diners recaptats en el tast s’han destinat als dos projectes socials
beneficiaris de la VS 2017: Construïnt oportunitats, de la Fundació Síndrome
de Down de Girona i comarques Astrid-21, amb seu a la ciutat de Girona, i
SENECTUS, un programa d’envelliment per a persones amb discapacitat
intel·lectual de la Fundació Mas Albornà, de Vilafranca del Penedès.
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