
Benvolgut company rotari,  

En la meva qualitat de President del Comitè del Cava Rotari, informar-te, que, 

com cada any, es celebrarà l'elecció del nostre cava solidari.  

Aquest any hem canviat el sistema, els enòlegs han triat tres caves entre tots 

els presentats, i que segons el seu criteri professional, són els millors. En aquest 

tast a cegues, han triat dos caves coneguts, Cava Roger Gulart, Cava Giró Ribot, 

i una Cava ecològica que es va iniciar l'any 2000, sota el nom de "1+1=3".  

Sota l'organització de la Cofradia del Cava, el Club Rotary de Vilafranca del 

Penedes, i el Rotary Club de Barcelona, amb la col·laboració del Consell 

Regulador del Cava, es celebrarà una festa amb sopar inclòs, on una terna de 

personatges públics i mediàtics, triaran definitivament el cava guanyador, 

durant els Actes en un Tast Cec.  

Els actes tindran lloc en la finca de la Cofradia del Cava, situada a Subirats, 

08739, Carrer Torre Ramona s/n, el dia 27 de setembre. S'iniciaran els Actes 

amb una visita al recinte Medieval a les 19 hores, i sobre les 20 hores es faran 



les presentacions i elecció del Cava 2019-2020. El sopar se servirà a partir de les 

21 hores, sent presentada la gala per en Jordi LP. 

El preu del sopar serà de 50€. El benefici és a favor de la Nit Solidària del Rotary 

de Vilafranca, i servirà per a la compra d'una ambulància per la Creu Roja 

d'aquesta ciutat. L'ingrés i reserva haurà d'efectuar-se, a poder ser abans del 

dia 23 de setembre, en el compte: ES27 2038 8900 4660 0022 9560. 

Concepte: Sopar Gala Solidaria del Cava.  

El comprovant de l'ingrés enviar a cava@rotary2202.org  

En favor del projecte solidari del cava rotari, que tant ha aportat per a 

l'eradicació de la pòlio, seria interessantíssim com a societat rotaria, que aquest 

any, l'èxit de la gala fos rotund i categòric, demostrant que els Clubs Rotaris 

estem a l'altura del que s’espera. Per això, et prego traslladis aquesta celebració 

als membres del Club que presideixes, amb la finalitat de ser el màxim de socis, 

familiars i amics, que estem units per tan digna causa.  

Com a notícia molt positiva, dir que tenim confirmat un grup de socis del Club 

d’Arlanda (Suècia), compradors habituals del cava solidari.  

Anem a ser menys...? Gràcies per la teva implicació.  

Salutacions rotaries 

 

Enric Roca      President del Comité del Cava Rotari.  
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