Ara i aquí

SENTIT
AL
CARRER

QUEDA’T
AMB ELL
Van néixer després dels Jocs
Olímpics i ja es fan sentir.
Recorda els seus noms

Coses divertides (o no)
que hem sentit aquesta
setmana als carrers de
Barcelona

Cinc noies en una
terrassa del Poblenou.
Una diu:
–Estoy enamorada
de uno del gym.
Tiene 20 años más
que yo y no bebe
ni sale nunca de
Cataluña.
–¿Pero tú lo ves?
–Lo veo. Pero luego
veo un dos y un cero
gigantes.

Jordi Raventós
Emprenedor vinícola, 22 anys
@crowd-wine
Sí, els meus avis han tingut sempre vinya. Abans
elaboraven el seu propi vi però fa molts anys que
ho van deixar per vendre el raïm a d’altres cellers.
Tenien una de les vinyes més velles del Penedès,
del 1951, i la volien arrencar per plantar-hi un
emparrat més productiu, perquè quan vens raïm
t’interessa que te’n surtin molts quilos.

Tu vas decidir salvar-la.

IRENE FERNÁNDEZ

Has crescut entre vinyes.

si, perquè gràcies a la unió hem pogut tirar
endavant el projecte. Vam elaborar 2.700
ampolles de vi, de les quals 500 eren dels
mecenes. I la resta les venem per internet.

Sí, és una vinya de varietat macabeu i jo, que he
collit raïm des de petit, vaig decidir
que volia elaborar el meu propi
Marideu-lo
vi. I vaig llançar un crowdfunding
amb:
(micromecenatge) per pagar les
despeses del procés i fer-ho possible.
Unes sardines.

El vi es diu Crowd Wine per això?
Sí, és el vi de la multitud perquè és
una cosa que hem fet entre tots. I la
serigrafia de l’ampolla representa
la unió dels mecenes a través de
cada pàmpol, estan tots lligats entre

Una cita:
El festival
Vijazz Penedès.

Com és aquest vi?
Un vi blanc 100% macabeu del
Penedès, amb el raïm collit a
mà i en el seu millor estat, i li
fem el battonage, per potenciar
els sabors i els punts forts de
la varietat. És un vi molt fresc
i fàcil de beure, i cal dir que
només hi ha uns 30 cellers que
facin vins 100% macabeu al
Penedès. Cal tastar-lo!
Q Begoña Garcia Carteron

Un matrimoni gran al
supermercat. Ell agafa
pollastre. Ella li diu:
–¿Otra vez pollo?
¡Te van a salir tetas!
Dos nois al metro:
–Esto del Instagram
va así: estás
amargado de la puta
vida y vas y pones
una foto de un café
bonito.
En una llibreria, una
noia es dona un cop a
l’os de la música amb
un llibre:
–Ai, merda de
cultura!

Vas néixer després del 92? Escriu-nos a redaccio@timeout.cat
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