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«Capsunarii» lui Iniesta produc vin de Liga
Campionilor
La podgoria de 10 milioane de euro a celebrului fotbalist Andres Iniesta, din
satul sau natal, Fuentealbilla (Albacete), angajatii sunt, imigranti romani.
Visul familiei sale era sa aiba propria podgorie in Fuentealbilla (Albacete), iar
Andres Iniesta le-a facut visul realitate. Anul trecut, fotbalistul Barcelonei si
al nationalei Spaniei, castigator al titului mondial, european si al Luigii
Campionilor, a investit o suma intre opt si zece milioane de euro in
constructia cladirilor, cumpararea a 120 de hectare de teren viticol si
aparatura de ultima generatie.
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Atat rudele din partea tatalui, cat si cele din partea mamei lui Iniesta munceau de ani de zile in
sectorul viticol si vindeau strugurii unei cooperative. Acum, gratie fotbalistului si banilor castigati
de acesta in fotbal, au reusit sa detina propria podgorie, unde fabrica propriul lor vin. Afacerea a
ramas in mainile tatalui fotbalistului, dar la conducerea firmei "Bodega Iniesta S.L" se afla si
unchiul lui Andres, Juan Iniesta. Initial, podgoria trebuia sa se numeasca "Don Andres", dar
numele era luat, asa ca a fost botezata "El Carril de Iniesta", informeaza publicatia « Romani in
Spania ».

Zece angati din 12 sunt romani
"Suntem ca o echipa de fotbal, iar eu sunt, in anumite privinte, Pep Guardiola aici", spune
Agustin Lazaro, seful podgoriei fotbalistului. in acest an, pentru a veni in sprijinul somerilor din
satul sau, Fuentealbilla, Iniesta a angajat mai multi dintre acestia, printre care si o multime de
romani, scrie revista Interviu, in editia tiparita. "Odata cu deschiderea podgoriei, Iniesta a dat de
lucru vecinilor din sat, inclusiv mai multor romani, sositi in Spania in 2004 si care acum lucreaza,
cu contract fix, pentru fotbalist", scrie sursa citata. in total, 12 angajati muncesc pentru Andres
Iniesta, din care zece sunt sunt imigranti romani.
"Strugurii nostri sunt considerati de experti ca fiind printre cei mai buni din Spania", mai spune
Lazaro. Momentan, s-au scos la vanzare primele sticle de vin, din prima recolta, la preturi intre 5
si 9 euro sticla. in total, podgoria lui Iniesta are o capacitate de procesare a 800.000 de kilograme
de struguri pe an, din care produce 750.000 de litri de vin anual. Expertii sustin ca vinul lui Iniesta
va deveni, in anii urmatori, un reper calitativ pentru Spania si pentru toti cei atrasi de faima
celebrului fotbalist.
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