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?Joan Nebot s'incorpora a l'equip
de La Guia de Vins de Catalunya
El periodista vitivinícola sumarà la seva experiència i coneixements a l'equip que
des del 2009 està valorant i donant a conèixer els vins catalans

El reconegut periodista vitivinícola català Joan Nebot s'incorpora a l'equip de tast i de redacció de La
Guia de Vins de Catalunya, que enguany presentarà la seva novena edició.
Amb aquesta incorporació, la guia reforça el seu equip de tast, format des de la primera edició pels
seus fundadors i creadors, Jordi Alcover i Silvia Naranjo, que han estat acompanyats per altres
tastadors en les successives edicions, com Sergi Sevé de la botiga i distribuïdora de vins
catalans vilanovina 12 D.O.'s. Aquesta és la primera de les diverses novetats que la guia
presentarà enguany, amb la voluntat de seguir ampliant l'abast de la publicació i la promoció i difusió
del vi català.
Joan Nebot té una llarga experiència periodística i de tast i prescripció en l'àmbit del vi català. Des de
la fi dels anys noranta ha col·laborant en diversos mitjans de comunicació, escrits i radiofònics.
Ha rebut diversos premis i reconeixements, el 2011 l'Associació Catalana d'Enòlegs el va distingir
com a millor periodista especialista en vins de Catalunya. El 2014 va rebre aquest mateix
reconeixement de l'Associació Catalana de Sommeliers.
Curriculum professional de Joan Nebot
VADEVI.cat
Director i soci fundador
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2009 - 2016
Creació del diari dels vins catalans i consolidació com a mitjà de referència en el sector
Premis Vinari
Director i soci fundador
2013 - 2016
Creació i consolidació del concurs dels vins catalans, reconegut oficialment per la Generalitat de
Catalunya i el Ministeri d'Agricultura, amb tres edicions celebrades des del 2013
Setmanari El Temps
Crític de vins i gastronòmic
1998 - 2015
Escriu la primera columna setmanal dedicada a la informació i crítica dels vins de l'àmbit dels Països
Catalans. També és responsable d'una secció setmanal dedicada a la informació i la crítica de
productes gastronòmics artesans i als esdeveniments gastronòmics i vitivinícoles
Associació Catalana de Sommeliers
Premi al Millor Periodista especialitzat en vins
2014
Enciclopèdia Larousse
Redactor especialista en el vi
2013
Redacció d'una vintena de capítols del llibre El Mundo del Vino
Associació Catalana d'Enòlegs
Premi al Millor Periodista especialitzat en vins
2011
Diari Avui
Director de VADEVI.cat i col·laborador especialista en informació vitivinícola i gastronòmica
2009 - 2010
Columna setmanal dedicada a la crítica de vins catalans i la informació d'esdeveniments vitivinícoles
COM Ràdio
Crític i redactor especialista en vins i gastronomia
Temporades 2008-2009-2010
Secció fixa d'informació sobre els vins catalans al programa setmanal sobre cultura dels diumenges
al vespre.
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