NOTA DE PREMSA

OBERTES LES INSCRIPCIONS PER PARTICIPAR EN EL
CONCURS INTERNACIONAL GRENACHES DU MONDE
La sisena edició del concurs internacional Grenaches du Monde ja està marxa.
Dilluns es van obrir les inscripcions, i el termini per poder participar-hi (el
reglament per inscriure els vins es troba a la web del concurs
www.grenachesdumonde.com) romandrà obert fins al proper 13 de març.
Aquesta sisena edició del concurs, que ha esdevingut una trobada imprescindible per
professionals i aficionats del món del vi de tot el món, serà acollida en 2018 per la
Denominació d’Origen Terra Alta, una zona reconeguda com l’ànima de la garnatxa
blanca. No en va, a la Terra Alta es conrea el 33% de la garnatxa blanca mundial, un
percentatge que suposa el 75% de la producció a Espanya i el 90% de la garnatxa a
Catalunya.
Al concurs hi podran participar tots els països productors i els seus actors, des de
cellers particulars fins a cooperatives, comerciants... així com a vins escumosos,
tranquils, dolços, de licor... amb denominació d’origen. El concurs contempla dues
categories: ‘Garnatxes Pures’, vins elaborats amb, com a mínim, un 85% de garnatxa;
i ‘Cupatges’, vins elaborats amb un mínim de 51% de garnatxa.
Durant les jornades del concurs, que tindrà lloc del 12 al 14 d’abril de 2018, un jurat
professional constituït per un centenar d’experts internacionals entre compradors,
sumillers, enòlegs i prescriptors del sector, avaluaran els vins presentats en una edició
en que s’esperen més de 800 mostres procedents de França, Espanya, Itàlia, Sudàfrica, Austràlia, Canadà, República de Macedònia, Líban, i Grècia entre altres.
El concurs Grenaches du Monde va néixer en 2013, quan el Consell Interprofessional
dels Vins del Rosselló va decidir crear el primer concurs totalment dedicat a la varietat
garnatxa. En aquests anys, el concurs, que en les seves primeres edicions es va
celebrar al Rosselló, s’ha fet itinerant, essent acollit cada any per les principals regions
productores de vins elaborats amb garnatxa. Així, en 2016 el concurs va viatjar fins al
Campo de Borja, i enguany va tenir lloc a l’illa de Sardenya.
Gandesa, 14 de desembre de 2017

Més informació:
Comunicació CRDO Terra Alta
premsa@doterraalta.com
93 419 42 48
http://www.doterraalta.com

Frédéric Galtier
Delegat del Concurs a Espanya
687 30 13 26
fgaltier@desembolic.com

