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Qui som?



Ella



UNA SOMMELIER APRENENT DE VITICULTURA 

Una barcelonina amb passat esportiu, formada en Psicologia i 
amb una llarga trajectòria com a assistent d'alts directius en grans 

corporacions.  
Ara, sommelier i aprenent de vitivinicultura. En relació al vi, 

formada com a sommelier a la UB i a Londres, al WSET, i amplia 
coneixements de forma permanent. 

Un passeig que l’ha dut a absorbir experiències que van des de 
veremar a la Champagne fins a dirigir la Unitat de Negoci 

d'Enoturisme a diferents cellers, passant per vendre vins a una 
botiga especialitzada, impartir formacions en tast i dirigir tastos, 
tot coneixent l’entrellat de la distribució de vins i l’organització 

d’esdeveniments. Està vinculada al món del vi des d’una 
perspectiva integral.   

És feliç amb la copa a la mà. És comunicativa, enèrgica, 
rigorosa, entusiasta i constant. Transmet. Emociona. És bona 

sentint i fent sentir el vi i el que l’envolta. Fa de canal de 
transmissió entre la vinya i els sentits, gràcies a la sensibilitat 

per la vinya, a la participació en l’elaboració, a la capacitat 
d’anàlisi del vi propi i dels que tasta i que sap traduïr en 

sensacions, sentiments, vibració i emoció, tot donant valor al 
plaer de beure vi. 

Vanesa Martin



Ell



VITICULTOR I ELABORADOR 

Un maresmenc amb passat d’esportista de competició i 
una llarga experiència en gestió i direcció d’equips de 

treball.  
Ara és vitivinicultor. Format a Espiells (Sant Sadurní) en 

relació a la vinya, al vi i a l’oli i en aprenentatge constant. 
Un camí que li ha permès sumar al seu bagatge bocins 

extrets de les seves experiències a cellers grans i petits, al 
camp i dins el celler, al Penedès, a les terres de Ponent, a 

l’Empordà.  

Sempre ha estat vinculat a projectes singulars on pot veure 
i viure la integritat del vi, el cercle tancat. 

És al camp i al celler. És persistent, tenaç, dedicat i 
apassionat. És empàtic amb la vinya. S’hi entèn. L’entèn. En 
té cura, l'eleva a la categoria de jardí. Tot hi té una lògica, 

un sentit, un motiu. Ell en fa la interpretació, amb 
pràctiques biodinàmiques i l’ajut de la meteorologia, de la 
localització, dels mitjans, dels recursos i ho tradueix a una 

producció limitada, tot donant valor a la vinya a través de la 
cerca de la qualitat dels vins. 

Jordi Simó



Què fem?



Experiències permanents



2021

Jocs de 
Somni



QUÈ PODEM FER PLEGATS?

JOCS DE SOMNI

Joc de copes 

Textures de bombolles 

Harmonies de vi 

I tu què hi sents?



QUÈ FEM?

Joc de copes

Descobrirem sensacions i desmuntarem mites 
tastant 5 vins, cadascun d’ells en diferents 

copes. 

Viurem una experiència sensorial que ens farà 
obrir els ulls i descobrir la importància de les 

copes en tastar i degustar un vi. 

Canvien el gust i les aromes d’un vi en funció 
de la copa que utilitzem? 

És rellevant la forma, la mida i el gruix de la 
copa? Per què?



QUÈ FEM?

Textures de 
bombolles

Comprendrem millor els diferents vins a 
través de les bombolles, les aromes, els tons, 
la densitat  i moltes més coses i, així, sabrem 

quines textures i estils ens agraden més. 

Tastarem 6 vins escumosos amb diferents 
criances, varietats de raïm i de diverses 

procedències. 

Debatrem sobre el perquè són totalment 
diferents entre ells tot i ser, tots, vins 

escumosos.



QUÈ FEM?

Harmonies de vi 

Aportarem nous registres sensorials al 
nostre paladar. 

Degustarem 4 formatges de productors 
com Mas Alba o La xiquella, ben diferents 
entre ells, i els maridarem amb 2 vins. 

Despistarem als sentits comprovant que 
un mateix formatge pot variar 
rotundament en funció del vi amb què el 
maridem i viceversa.



QUÈ FEM?

I tu, què hi sents?

Averiguarem la consciència que tenim sobre els  
5 sentits físics: vista, oïda, gust, olfacte i tacte. 

Durant 5 sessions desenvoluparem els sentits, a 
través de jocs on emprarem des de sucs fins a 
herbes aromàtiques, tot passant per roques, fruites, 
llaminadures, aliments i colors, entre d’altres.   

Comprovarem que tots cinc sentits estan 
interconnectats i entendrem de quina manera.  

Donarem valor a l’art d’entaular-se des del punt de 
vista dels sentits i la natura, per apreciar amb més 
consciència i gaudir més del que mengem i bevem.



COM JUGAREM?

JOCS DE SOMNI

Amb un mínim de 6 i un màxim de 20 persones. 
〰 

Visitarem l’espai que us imagineu i, de ben segur, el podrem adaptar a l’activitat. 
〰 

Personalitzarem la proposta i la compartirem amb vosaltres.  
〰 

Acordarem la data per jugar plegats. 
〰 

Totes les nostres activitats segueixen els protocols de seguretat COVID-19.



Experiències a la carta



2021

Somnis a 
mida



T’AGRADARIA VIURE UN ESDEVENIMENT PRIVAT ENTRE VINS?

SOMNIS A MIDA
Podem organitzar: 

- àpats maridats amb xef i sommelier privades;  
- formacions de tast a mida; 

- monogràfics sobre vins; 
- maridatges a la carta; 

〰 
Treballem amb: 

- clients particulars; 
- centres educatius; 

- administracions públiques; 
- empreses privades, entitats i associacions.





hola@somnidistiu.com ·      @somnidistiu ·      +34637539867

Gràcies
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