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Presenten a Vic el número especial
de 'Volata' dedicat al ciclisme i la
cervesa
La presentació, coorganitzada amb Setembre i PilsTer, es farà dijous vinent a la
llibreria Muntanya de Llibres de Vic i inclourà una degustació de cervesa | Volata
és una revista trimestral especialitzada en ciclisme que prima els continguts de
qualitat relacionats amb aquest esport i tot allò que l'envolta

Dijous vinent, dia 20 de febrer, es presenta a l'Espai Canigó de la llibreria Muntanya de Llibres de
Vic el número especial dedicat a ciclisme i cervesa de la revista Volata ( https://volatamag.cc/) .
En l'acte, coorganitzat amb Setembre i PilsTer, a part de la presentació del número 21 de la
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revista, hi haurà també una degustació de cervesa. L'acte és a les 7 del vespre.
El dedicat a la cervesa és el número 21 de Volata ( https://shop.volatamag.cc/product/volata-21)
, revista trimestral especialitzada en ciclisme. Volata es defineix com una revista qu eli agraden
«les bones històries i la bona fotografia que transmeti el món mentre es pedala». I afegeixen:
«Apostem per ralentir el ritme, per la reflexió, la contemplació, l'esperit crític i el periodisme».
El número 21 de Volata que es presenta dijous a Vic, a part de la cervesa, té altres
protagonistes, des de Johan Museeuw o Philippe Gilbert a Mitch Docker o Markel Irizar, entre
altres. El número explora la relació especial entre ciclisme i cervesa, la beguda tradicionalment
relacionada amb aquest esport. S'hi parla des de les cerveses flamenques tan presents en
l'espectacle del ciclocross a Bèlgica fins a proves com l'Amstel God Race. També s'hi porposa
una ruta per monestirs cistercerncs, molt relacionats amb la fabricació de cervesa; es visita la
fàbrica de Brompton, s'hi proves les noves equipacions d'Assos, i es fa un record de la figura de
Raymond Poulidor.
Setembre col·labora en la presentació d'aquest número de Volata, en la línia de donar suport a
projectes de periodisme de qualitat.
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