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CONVOCATÒRIA: RODA DE PREMSA 

LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN TERRA ALTA SIGNA UN CONVENI  

AMB LA CONSELLERIA D’EMPRESA I CONEIXEMENT  

PEL CONCURS INTERNACIONAL GRENACHES DU MONDE 

 

Dia: Dilluns 12 de febrer 

Hora: 11:00h 

Lloc: Gandesa - Consell Regulador Denominació d’Origen Terra Alta 

 

El proper dilluns 12 de febrer a les 11h tindrà lloc a Gandesa, a la seu del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Terra Alta (Crta. Vilalba, 31) la signatura del conveni de col·laboració entre la 
DO Terra Alta i la Conselleria d’Empresa i Coneixement amb motiu de la celebració del concurs 
internacional Grenaches du Monde el pròxim mes d’abril. 

La roda de premsa estarà presidida per Joan Arrufí, president del Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Terra Alta, Joan Aregio, secretari d’Empresa i Competitivitat, i Carles Luz, president del Consell 
Comarcal de la Terra Alta.  

Gandesa, 7 de febrer de 2018 
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LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN TERRA ALTA  SIGNA UN CONVENI  

AMB LA CONSELLERIA D’EMPRESA I CONEIXEMENT  

PEL CONCURS INTERNACIONAL GRENACHES DU MONDE 

La Denominació d’Origen Terra Alta ha signat aquest matí a Gandesa un conveni de col·laboració amb 
la Conselleria d’Empresa i Coneixement amb motiu de la celebració del concurs internacional 
Grenaches du Monde, que tindrà lloc el proper mes d’abril (de l’11 al 15) a la Terra Alta.  

Durant la roda de premsa, que s’ha celebrat a la seu del Consell Regulador de la DO Terra Alta a Gandesa, 
Joan Arrufí, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta, Joan Aregio, 
secretari d’Empresa i Competitivitat, i Carles Luz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta, 
han explicat els detalls d’un conveni que busca fer difusió de la imatge de Catalunya aprofitant el ressò 
d’aquest concurs internacional que any rere any aglutina més participants.  

Joan Aregio ha ressaltat que el sector “ha experimentat un creixement molt important, està molt ben 
posicionat en els principals mercats del món i ha fet esforços per a la seva modernització, essent 
capaç de vendre el vi d’una manera molt més àmplia que estrictament com un producte dins una 
ampolla: venent territori, costums i cultura”. En aquest sentit, el secretari d’Empresa i Competitivitat ha 
volgut remarcar “l’important paper que juga l’enoturisme, sobretot a les comarques d’interior, que 
està ajudant a dinamitzar el sector del vi i alhora a desestacionalitzar i descentralitzar l’oferta 
turística”.  

La Conselleria d’Empresa i Coneixement ha donat suport al projecte des del moment en què la Terra Alta va 
ser escollida per ser la seu del concurs Grenaches du Monde 2018, un dels concursos internacionals amb 
més projecció en el món del vi. Prova d’això és la corba de creixement constant que ha experimentat tant 
pel que fa al nombre de mostres presentades al concurs arreu del món, com pel nombre de tastadors que 
volen formar part del jurat del concurs.  

“Per tot plegat -ha afegit Joan Aregio- l’aposta de la Generalitat per aquest sector és estratègica i, per 

això, el Departament d’Empresa ha cregut  que valia la pena sumar-se a un esdeveniment d’aquestes 

característiques que, amb un programa d’activitats molt complert, contribuirà a promocionar el 

sector vitivinícola en general, i en particular el de la Terra Alta”. Així mateix, Aregio ha volgut fer “un 

agraïment al Consell Comarcal i al Consell Regulador per l’esforç de tirar endavant aquest 

esdeveniment”. 

La designació de la Terra Alta com a seu de Grenaches du Monde 2018 suposa una oportunitat per 
destacar el valor enoturístic tant de la Terra Alta com de la resta de Catalunya. Els visitants que formaran 
part del jurat arribaran a Barcelona com a capital d’un país vitivinícola per viatjar després cap a la Terra Alta, 
seu oficial del concurs, recorrent i visitant part del paisatge i la història vinícola de Catalunya.  

La celebració d’aquest concurs tindrà un impacte molt positiu per les empreses, especialment per les de 
la comarca de la Terra Alta. Sector serveis, empreses lligades al turisme i sobretot el sector vitivinícola de la 
comarca (sector que no deixa de créixer) tindran un important impacte econòmic, a més del ressò mediàtic  

Programa de promoció turística Enoturisme Catalunya 

El programa de promoció Enoturisme Catalunya, engegat per la Generalitat fa poc més de quatre anys amb 
el suport dels diferents patronats de turisme i dels sectors implicats, dóna suport a la promoció i 
comercialització de l’oferta turística catalana vinculada al món del vi. L’objectiu principal d’aquest programa 
és posicionar Catalunya com a destinació enoturística de referència a escala mundial i convertir l’enoturisme 
en un pilar de la imatge turística de Catalunya. 

Actualment, Catalunya compta amb més de 320 cellers que es poden visitar, cinc rutes enoturístiques, més 
de 40 agències de viatges especialitzades, més de 180 esdeveniments enogastronòmics i més de 30 centres 
i museus del vi. 

Gandesa, 12 de febrer de 2018 
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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

LA DO TERRA ALTA I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

SIGNEN UN ACORD DE COL·LABORACIÓ  

PEL CONCURS INTERNACIONAL GRENACHES DU MONDE 

 

Dia: Divendres 23 de febrer 

Hora: 19:00h 

Lloc: Reus, Palau Bofarull (Carrer de Llovera, 15) 

 

El proper divendres 23 de febrer tindrà lloc a Reus l’acte per oficialitzar l’acord de col·laboració entre 
la Denominació d’Origen Terra Alta i la Diputació de Tarragona amb motiu de la celebració del concurs 
internacional Grenaches du Monde el pròxim mes d’abril. 

L’acte, que tindrà lloc a les 19h al Palau Bofarull (Carrer de Llovera, 15), estarà presidit pel Sr. Josep 
Poblet, president de la Diputació de Tarragona, Carles Luz, president del Consell Comarcal de la 
Terra Alta, i Joan Arrufí, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta.  

 

Presentació de la graella oficial del concurs  

Ahir es va fer la presentació oficial del concurs internacional Grenaches du Monde 2018 en el marc de 
Vinisud, la fira de vins de Mediterrani i del Sud d’Europa, que se celebra aquests dies a Montpellier. El 
Consell Interprofessional dels Vins del Rosselló i el Consell Regulador de la Terra Alta van anunciar 
oficialment el programa de l’edició d’enguany del concurs, que reunirà a més de 200 persones entre l’11 i el 
15 d’abril.  

La presentació oficial de la graella del concurs a Catalunya tindrà lloc en l’acte del proper dia 23 a 
Reus, que comptarà amb l’assistència d’alguns dels protagonistes d’aquest important esdeveniment pel món 
del vi català en general, i per a la DO Terra Alta en particular.  

Gandesa, 19 de febrer de 2018 
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LA DO TERRA ALTA I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

SIGNEN UN ACORD DE COL·LABORACIÓ  

PEL CONCURS INTERNACIONAL GRENACHES DU MONDE 

La Denominació d’Origen Terra Alta i la Diputació de Tarragona han signat un acord de col·laboració 
amb motiu de la celebració del concurs internacional Grenaches du Monde, que tindrà lloc a la Terra Alta 
el pròxim mes d’abril. A través d’aquest acord, la Diputació de Tarragona aporta 100.000 euros per 
impulsar la promoció internacional de la comarca com a referent en la producció de vins.  

Divendres es va oficialitzar aquest acord en un acte celebrat al Palau Bofarull de Reus i presidit per Josep 
Poblet, president de la Diputació de Tarragona, Carles Luz, president del Consell Comarcal de la Terra 
Alta, i Joan Arrufí, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta.  

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va destacar l’oportunitat que significa la celebració 
del concurs per reiterar “l’aposta de la Diputació pel desenvolupament de la regió en els àmbits econòmics 
que li són propis, com és el cas de la indústria vitivinícola”.  

Presentació de la graella del concurs 

L’acte va servir també per presentar la graella oficial del concurs, que tindrà lloc de l’11 al 15 d’abril, i 
que portarà als assistents en un viatge des de Barcelona com a capital d’un país vitivinícola fins a la Terra 
Atla, seu del Grenaches du Monde 2018.  

L’agenda del concurs arrencarà dimecres 11 d’abril, data en què està prevista l’arribada dels participants 

a Barcelona. L’acte oficial de benvinguda tindrà lloc al restaurant Òpera Samfaina, al bell mig de les 

Rambles, un espai que uneix innovació i gastronomia amb la història i cultura catalanes, i que servirà com a 

escenari perquè les institucions celebrin l’arribada d’aquest concurs a Catalunya.  

La ciutat de Tarragona, estretament lligada al món del vi des de fa segles, tindrà també un paper 
protagonista en l’agenda del concurs. Serà dijous 12 amb la visita Les petjades del vi, un itinerari que portarà 
als més de 200 membres de la comitiva del concurs a fer un viatge a través de la història del vi a Tarragona, 
amb la interrupció de l’Imperi Romà al territori. Els assistents visitaran els punts més emblemàtics de la 
Tarragona romana i podran descobrir com el vi a començar a fer-se lloc en la societat de l’època. 

Després de passar per Tarragona, el jurat del concurs arribarà a la Terra Alta el divendres 13, primer dels 

dies dedicats quasi exclusivament al concurs. El matí de divendres se celebraran les primeres sessions 

de tastos de qualificació dels vins presentats al concurs, al Celler Cooperatiu de Gandesa. Els visitants 

que no formin part del jurat podran gaudir de la Terra Alta amb visites al poblat ibèric del Coll del Moro i la 

Catedral del Vi de Pinell de Brai.  

La tarda del divendres se celebraran les jornades tècniques al Celler Figueres de Gandesa, amb ponències 

centrades en la garnatxa blanca, els diferents processos d’elaboració o les característiques organolèptiques 

de la garnatxa mediterrània, entre altres.  

Dissabte 14 serà el dia en què el concurs s’obrirà a tots els habitants de la Terra Alta gràcies a la fira que 

se celebrarà al centre històric de Batea. Una jornada popular i festiva on es podran tastar els vins de la 

DO Terra Alta, tot maridant-los amb una sèrie de propostes d’artistes de la zona.  

La nit del dissabte se celebrarà La Nit de les Garnatxes, una gala que tindrà lloc a l’Església del Poble Vell 

de Corbera i a on es lliuraran els premis a les millors garnatxes d’aquesta edició. Aquesta cerimònia servirà 

per posar punt final a aquesta edició de Grenaches du Monde.  

Gandesa, 26 de febrer de 2018 
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