Dimecres 25 de novembre

Raventós i Blanc i Fundació Ared s’uneixen per a la inserció social i
laboral de persones privades de llibertat
Aquest dimarts 24 de novembre s’ha presentat Ciutat Nua, un vi 100% xarel·lo que ofereix
segones oportunitats a les persones privades de llibertat de Can Brians a través de la
inserció social i laboral. L’acte, que ha comptat amb la degustació i maridatge del vi, s’ha
realitzat a les bodegues Raventós i Blanc, a Sant Sadurní d’Anoia. Entre les persones
convidades, s’ha comptat amb l’assistència de Pepe Raventós, Director General de Raventós
i Blanc i Judit Mascó, Presidenta de la Fundació Ared.
Ciutat Nua és un projecte col·laboratiu que té per objectiu facilitar la inserció social i laboral
a través d’un treball actiu i dinàmic de les persones privades de llibertat de Can Brians i
recaptar fons per cobrir necessitats dels centres penitenciaris. Aquest projecte ha estat
possible gràcies a les aliances de diferents veus del món vitícola, social, enològic,
gastronòmic.
Ciutat Nua és la primera pedra d’un projecte que aspira a anar més enllà de les parets de Can
Brians, declara Pepe Raventós, Director General de Raventós i Blanc.
Fundació Ared, entitat que treballa per la inserció social i laboral de persones en alt risc de
vulnerabilitat, col·labora en aquest projecte duent a terme la comercialització del vi,
majoritàriament, a través de la seva empresa d’inserció: Salta. Per part de Fundació Ared,
els fons obtinguts de la venda del vi Ciutat Nua es destinaran a la reinserció de les dones
ateses provinents de centres penitenciaris.
El vi blanc Ciutat Nua és un projecte que ofereix les segones oportunitats que tothom mereix.
Avui iniciem un camí que ens fa molta il·lusió recórrer juntament amb Raventós i Blanc. Sumem
esforços per aconseguir una societat més justa i digna, una societat sense exclusió, declara
Judit Mascó, Presidenta de Fundació Ared.

Ciutat Nua és un vi 100% xarel·lo que neix després d’anys treballant en col·laboració amb Can
Brians, i a partir del conveni signat entre Raventós i Blanc, i la Direcció General de Presons de
Catalunya. Està produït i vinificat per la pròpia bodega i agafa vida gràcies a la col·laboració
amb empreses que, sense cap afany de lucre, han recolzat el projecte i han aportat la seva
feina:
- Fundació Ared: comercialització del vi
- Obal Image: Vídeos promocionals, fotografies i etiquetes
- Decavi: Ampolles de vi
- Francisco Oller, S.A.: taps de suro
- Varias: impressió etiquetes
- Establiments Pere Domingo: Caixes

Per a més informació:
Adjunt a l’e-mail, trobareu informació sobre la història de Ciutat Nua, les aliances i la fitxa
tècnica del vi.
Raventós i Blanc:
Susana Portabella - susana.portabella@raventos.com
Fundació Ared:
Aina Estrugo - aina.estrugo@fundacioared.org

