Nota de premsa

Responsables amb el territori. Posant a punt la
Verema Solidària 2019
El dia 7 de setembre s’iniciaran les Veremes Solidàries 2019. El Celler Herència Altés a
la Terra Alta donarà la sortida a la solidaritat del món del vi amb les persones més
vulnerables.
Els Cellers Veremadors porten incorporada en la seva manera de ser la responsabilitat
social, cuidant els seus proveïdors, treballadors, medi natural... No podria ser d’altra
manera.

Barcelona, 21 d’agost de 2019.-- Els Cellers Verema Solidària ja estan ultimant
els últims detalls per a poder fer una jornada enoturística-solidària a vinya, aprenent
dels que més en saben sobre el món del vi i la vinya. Enguany Herència Altés (7 de
setembre), Scala Dei (14 de setembre), Xic’s Cal Borreich (22 de setembre) i Heredat
Mascorrubí (6 d’octubre) són les propostes per ajudar a la lluita de l’exclusió social. Les
donacions aniran destinades a la Fundació Alba i l’Associació Quilòmetre Zero.
Ser Celler Veremador comporta ser socialment responsables. Primer de tot cal ser
respectuosos amb la cadena de valor: els proveïdors, els treballadors i el medi
natural són els principals actors que faran sostenible el model de negoci i perquè
entenem que el territori del que formem part és la peça fonamental per a la vertebració
social. En segon lloc, i en coherència, ens adrecem al nostre entorn per aportar allò
que ens fa ser més responsables i ajudar de manera global a la millora.
Mai entendrem que la solidaritat sols s’ha de fer fora de casa.
Verema Solidària és un canal de captació de fons en que el sector del vi i les empreses
patrocinadores, amb coherència amb la seva acció de responsabilitat social
corporativa, troben una manera per ser propers a les persones més vulnerables de la
nostra societat aportant el seu gotim de solidaritat.
Després de tres anys han passat per Verema Solidària: Finca Parera, Raventós i Blanc,
Celler Credo, La Vinyeta, Cooperativa d’Espolla, Gramona, Can Ràfols dels Caus i Vall
Llach. S’han recaptat quasi 50.000€ per a sis projectes socials.
Tota la informació a www.veremasolidaria.org
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