
 

Projecció del documental : 
 

   Verema de Veremes 
 
Un documental de Iago Otero, amb col·laboració de Perejaume i Isaki 
Lacuesta. 
 
El seu director Iago Otero assistirà a la projecció i ens explicarà els motius 
que l’han portat a dirigir aquest documental. 
 
L’interès del treball depassa l’àmbit local, ja que reflexiona sobre les 
implicacions de la desaparició del món pagès. Intentant defugir la nostàlgia, i 
evitant que el documental es converteixi en un fred document etnogràfic més, 
els autors es pregunten què ha significat l’activitat pagesa per l’ecosistema, 
què significa la seva desaparició i quin sentit té conservar llurs estructures 
paisatgístiques. Però també intueixen que, per el món urbà i positivista que 
s’imposa com a única forma de realitat, allò més bonic que ens aporta el 
record del món rural és la possibilitat de l’existència d’una realitat alternativa. 
 
   Organitza: Amics de la Font del Cuscó 
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                              Antic ce ller de Cal Quintana  

     Col·labora: Ajuntament de Sant Cugat 

Agraïments: 
Iago Otero, director del documental 
Familia Tetas , celler de Cal Tetas 
Família Pascual, celler de ca l’Estasi 
Família Via, celler de la Serra Nova 
Família Massana, celler de Cal Paretes 
 
 



 

 

 

Dia: 25 d’octubre de 2008  
 
Hora: 17 hores  
 
Lloc: davant l’Ajuntament  
de Sant Cugat Sesgarrigues  
 
 
El acte començarà a les 17 hores , davant l’Ajuntament de Sant Cugat, per 
anar a visitar quatre antics cellers de Sant Cugat i per conèixer com es feia el 
vi a mitjans del segle passat. 
 
En acabar la visita ens dirigirem de nou a l’Ajuntament per fer un tast de vins 
novells de diferents varietats de raïm i a las 19 hores  començarà la projecció 
del documental Verema de Veremes . 
 
 
 
 
 
 
 
Els ceps, el raïm, la verema, el vi han marcat al llarg dels segles el nostre 
territori. Amb el temps la forma de fer el vi s’ha anat transformant d’una forma 
molt ràpida, és per això que volem donar a conèixer el nostre passat més 
proper sobre la verema i la preparació del vi. 
 
L’evocació d’un període important de l’historia agrícola de Sant Cugat no 
significa un enyorament ni la pretensió impossible de retornar al passat, però 
si que vol contribuir al coneixement d’una identitat que no volem perdre i que 
està ben arrelada a la nostra terra. 
 
 
 
 

 

 

Celler de Cal Tetas :  
Era un celler on apart de fer el 
vi de les seves vinyes, també 
comercialitzava amb vi d’altres 
pagesos mitjançant el transport 
amb bocois de fusta. 
Podrem veure botes de gran 
tonatge. 

Celler de Ca l’Estasi:  
Situat en una antiga propietat 
de la família Milà i Fontanals, 
aquest celler conserva una 
bona mostra dels estris 
utilitzats a pagès, així com un 
celler molt ben conservat, amb 
premses i diferents envasos 
per el transport del raïm i del vi. 
 

 

 

Celler de la Serra Nova:  
Casa construïda el 1927, 
conserva un gran hort al costat 
de la casa. En el celler s’hi 
conserven tines amb capacitat 
de més de 400 cargues de vi, 
una continua que funcionava 
amb gasolina i altres estris per 
el transport del vi. 

Celler de Cal Paretes:  
Pertanyia a la família Paretes 
que tenia la casa familiar i 
diverses propietats de vinya al 
terme de Sant Cugat. Al celler 
encara hi podrem veure tines 
de principis del segle XX i 
botes per emmagatzemar el vi 
que s’hi produïa.  
 

 


