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Neix la primera agenda de vins
catalans; 130 cellers, 45 botigues,
365 vins
Una agenda-llibreta, de la marca moleskine, moderna, fresca i alhora gamberra |
El projecte, autoeditat per Patricia de Golferichs, ha estat possible gràcies al
micromecenatge dels cellers i les botigues de vins | «Beu vi. Perquè mai una
història d'amor ha començat amb una amanida...»

La primera agenda de vins en català. 365 vins recomanats, un per cada dia de l'any.
@UndiaUnvi, projecte personal a xarxes socials de Patrícia de Golferichs, s'ha convertit en la
primera agenda moleskine de vins catalans il·lustrada.
Patricia de Golferichs es va preguntar, "Com arribar a tot tipus de lectors amb una publicació i
donar a conèixer els vins del nostre país?" Així naixia el projecte @UndiaUnvi
(https://twitter.com/undiaunvi) a les xarxes socials ara fa uns mesos per convertir-se avui en la
primera agenda en català de vins catalans.
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365 vins, un per cada dia de l'any, 130 cellers, 45 botigues de vins... I més de 200 llibreries arreu
del país per distribuir l'agenda.
Una publicació amb una doble utilitat: d'agenda anual d'ús diari, de planificació i d'anotacions
personals i alhora una eina que introdueix el vi català en el dia a dia dels consumidors de manera
propera i amb un llenguatge tan visual com el de les xarxes socials.
L'agenda, de format butxaca, compta amb 365 vins catalans recomanats, 119 dels quals estan
il·lustrats. A més hi trobareu 30 il·lustracions de botigues de vins especialitzades i una introducció
amb les principals Denominacions d'Origen detallades en un mapa de Catalunya, amb la
descripció de les principals varietats de raïm i un llistat amb fires, i consells per ser un bon bevedor.
Les il·lustracions de caràcter molt personal són a càrrec de Miguel Bustos i el disseny minimalista i
funcional de l'estudi 131.

«Beu vi. Perquè mai una història d'amor ha començat amb una amanida...»
El projecte és una autoedició de Patrícia de Golferichs que ha estat possible, en part, gràcies al
micromecenatge de petits cellers i botigues de vins. L'agenda ja es pot trobar a totes les llibreries
de Catalunya, a diferents botigues de vins del nostre país així com en alguns cellers del nostre
territori. També es pot adquirir a través d'internet, a oniri.cat ( http://www.oniricat.cat/ca/llibres-illibretes-i-calendaris/242-agenda-undiaunvi-2017.html) o a amazon, a un preu de 17,50?.
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