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CONVOCATÒRIA: RODA DE PREMSA 

LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN TERRA ALTA PRESENTA EL CONCURS 
INTERNACIONAL DE LES GARNATXES DEL MÓN 

 

 

RODA DE PREMSA: PRESENTACIÓ CONCURS GARNATXES DEL MÓN 

Dia: Dimarts 10 d’octubre 

Hora: 12:00h. 

Lloc: Seu de la Denominació d’Origen Terra Alta, Crta. De Vilalba 31, Gandesa 

 

 

El proper dimarts 10 d’octubre, a les 12h, es presentarà en roda de premsa el concurs internacional 
Grenaches du Monde 2018, que se celebrarà de l’11 i el 15 d’abril de l’any vinent, i que tindrà com a seu 
oficial la Denominació d’Origen Terra Alta.   

Durant la roda de premsa, que tindrà lloc a la seu de la DO Terra Alta, es donaran a conèixer els actes 
previstos en el marc del concurs, així com la campanya de promoció prèvia, que arrencarà aquest 
mateix mes d’octubre amb un acte molt especial a Barcelona, coincidint amb la inauguració de la 37a Mostra 
de Vins i Caves de Catalunya que organitza l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).  

A la roda de premsa assistiran representants de totes les institucions implicades en l’organització del 
concurs, i estarà presidit per Joan Arrufí, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen 
Terra Alta, Frédéric Galtier, delegat a l’Estat Espanyol del Concurs Internacional Grenaches du 
Monde, i Carles Luz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta. En finalitzar la presentació es 
procedirà a descobrir el rellotge que marcarà el compte enrere fins a l’inici del concurs.  

Gandesa, 9 d’octubre de 2017 
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LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN TERRA ALTA DÓNA EL TRET DE SORTIDA AL 
CONCURS INTERNACIONAL DE LES GARNATXES DEL MÓN 

 

La Denominació d’Origen Terra Alta ha presentat aquest matí en roda de premsa el concurs internacional 
Grenaches du Monde 2018, del que serà seu oficial de l’11 al 15 d’abril de l’any vinent. Una designació 
que representa una oportunitat única per posar en valor la garnatxa de la Terra Alta, i molt especialment la 
seva garnatxa blanca, tot un emblema i un senyal d’identitat per a la Denominació d’Origen. 

Durant la roda de premsa, que s’ha celebrat a la seu de la DO Terra Alta a Gandesa, s’han donat a conèixer 
alguns dels actes previstos en el marc del concurs, així com la campanya de promoció prèvia, que 
arrencarà aquest mateix mes d’octubre amb un showroom a Reus i un acte molt especial a Barcelona, 
coincidint amb la inauguració de la 37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya que organitza l’Institut Català 
de la Vinya i el Vi (INCAVI): un màster tast de garnatxes velles de les zones garnatxeres per excel·lència 
a Catalunya: DO Empordà, DO Montsant, DOQ Priorat i l’amfitriona Terra Alta.  

A la roda de premsa han assistit representants de les institucions implicades en l’organització del concurs, i 
ha estat presidida per Joan Arrufí, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra 
Alta, Frédéric Galtier, delegat a l’Estat Espanyol del Concurs Internacional Grenaches du Monde, i 
Carles Luz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta. En finalitzar la presentació s’ha procedit a 
descobrir el rellotge que marca el compte enrere fins a l’inici del concurs a l’abril de l’any vinent.  

Dilluns 16 d’octubre, jornada professional a Reus 

El proper dilluns 16 d’octubre tindrà lloc el primer dels actes que la Denominació d’Origen Terra Alta 
organitzarà d’aquí a l’abril del 2018 per promocionar el concurs de les garnatxes.  

La jornada se celebrarà al Pavelló de la Fira de Reus (Avinguda Bellissens, 40) entre les 16h i les 21h, 
i està dirigida als professionals de la restauració i l’hostaleria de la ciutat de Reus i de la Costa 
Daurada, així com a premsa especialitzada i prescriptors del món del vi, que podran tastar un centenar de 
referències dels 25 cellers que hi participaran.  

L’acte de Reus servirà també per inaugurar l’exposició itinerant Garnatxa blanca. De la matèria a 

l’ànima, un camí professional que transportarà als assistents al coneixement i la consciència de la garnatxa, 

amb la intervenció de tots els sentits. Al llarg de 6 estacions, es posarà el focus en la garnatxa catalana i, en 

especial, en la garnatxa blanca de la Terra Alta.  

Gandesa, 10 d’octubre de 2017 
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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN TERRA ALTA  

PRESENTA LES SEVES GARNATXES A REUS 

 

 

SHOWROOM PROFESSIONAL I PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ  

GARNATXA BLANCA. DE LA MATÈRIA A L’ÀNIMA 

Dia: Dilluns 16 d’octubre 

Hora: 16:30h a 20:30h 

Lloc: Fira de Reus. Avinguda Bellissens 40, Reus  

El proper dilluns 16 d’octubre tindrà lloc el primer dels actes que la Denominació d’Origen Terra Alta 
organitzarà d’aquí a l’abril del 2018 per promocionar el concurs internacional de les Garnatxes del Món, del 
que serà seu oficial de l’11 al 15 d’abril de l’any vinent.  

La jornada se celebrarà a la Fira de Reus (Avinguda Bellissens, 40) entre les 16:30h i les 20:30h, i està 
dirigida als professionals de la restauració i l’hostaleria de la ciutat de Reus i de la Costa Daurada, així 
com a premsa especialitzada i prescriptors del món del vi, que podran tastar un centenar de referències 
dels 25 cellers que hi participaran.  

L’acte estarà presidit pel president de la Denominació d’Origen Terra Alta, Sr. Joan Arrufí, i comptarà amb 
l’assistència del Director General de l’INCAVI, Sr. Salvador Puig, Carles Luz, president del Consell Comarcal 
de la Terra Alta, i altres representants de les institucions locals i comarcals.  

La jornada servirà també per inaugurar un dels elements fonamentals del concurs de les garnatxes, 

l’exposició itinerant Garnatxa blanca. De la matèria a l’ànima, un camí professional que transportarà als 

assistents al coneixement i la consciència de la garnatxa, amb la intervenció de tots els sentits. Al llarg de 6 

estacions, es posarà el focus en la garnatxa catalana i, en especial, en la garnatxa blanca de la Terra Alta.  

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport 

al desenvolupament local.  

Gandesa, 13 d’octubre de 2017 
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LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN TERRA ALTA  

INAUGURA LES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DEL CONCURS 

GRENACHES DU MONDE A REUS 

 

Avui dilluns 16 d’octubre la Denominació d’Origen Terra Alta posa en marxa la campanya de promoció 
del concurs internacional de les Garnatxes del Món, del que serà seu oficial de l’11 al 15 d’abril del 
2018, amb un showroom de vins dirigit a professionals de la restauració i l’hostaleria de la ciutat de Reus i 
de la Costa Daurada, així com a premsa especialitzada i prescriptors del món del vi. 

La jornada se celebra entre les 16:30h i les 20:30 a la Fira de Reus (Avinguda Bellissens, 40), i en ella hi 
participen 26 dels cellers que conformen part de la DO i que donaran a tastar més d’un centenar de 
referències vinícoles.  

Els cellers participants en aquesta primera jornada professional són: 7 Magnífics, Altavins, Bernaví, 
Caterra, Celler Arrufí, Celler Bàrbara Forés, Celler Batea, Celler Coma d’En Bonet, Celler Cooperatiu 
de Gandesa, Celler Frisach, Celler Germans Balart, Celler Jordi Miró, Celler Piñol, Celler Xavier Clua, 
Cellers Tarroné, Cellers Unió, De Haan Altés, Ecovitres, Edetària, Josep Vicens Vallespí, Lafou Celler, 
Les Vinyes del Convent, Sant Josep Vins, Serra de Cavalls, Vins del Tros i Vins La Botera.  

L’acte, presidit pel president de la Denominació d’Origen Terra Alta, Sr. Joan Arrufí, comptarà amb 
l’assistència del Director General de l’INCAVI, Sr. Salvador Puig, Carles Luz, president del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, i altres representants de les institucions locals i comarcals.  

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport 

al desenvolupament local.  

Garnatxa blanca. De la matèria a l’ànima 

Aquesta primera jornada de promoció suposa també la inauguració d’un dels elements fonamentals del 

concurs de les garnatxes, l’exposició itinerant Garnatxa blanca. De la matèria a l’ànima. Es tracta d’un 

camí professional que transportarà als assistents al coneixement i la consciència de la garnatxa, amb 

la intervenció de tots els sentits. Amb aquesta exposició interactiva se cerca la plenitud de sensacions de 

l’assistent, ajudar-lo a entendre les arrels de la garnatxa, en el seu sentit més ampli.  

El recorregut compta amb 6 estacions: Territoris; Varietats de garnatxa; El treball a la vinya. Pagesos; 

Elaboracions; Sòls; i Aromes que ajudaran als assistents a posar el focus en la garnatxa catalana i, en 

especial, en la garnatxa blanca de la Terra Alta.  

Gandesa, 16 d’octubre de 2017 
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200 PROFESSIONALS ACOMPANYEN LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN TERRA 
ALTA EN LA INAUGURACIÓ DE LES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DEL 

CONCURS GRENACHES DU MONDE  

 

Reus va ser la ciutat escollida per la Denominació d’Origen Terra Alta per posar en marxa la 
campanya de promoció del concurs internacional de les Garnatxes del Món, del que serà seu oficial 
de l’11 al 15 d’abril del 2018. Prop de 200 professionals de la restauració i l’hostaleria vam participar ahir 
d’aquest showroom, que es va celebrar a la Fira de Reus, i on van participar 28 dels cellers que formen 
part de la DO, amb més d’un centenar de referències vinícoles.  

Els cellers participants en aquesta primera jornada professional lligada al concurs van ser 7 Magnífics, 
Altavins, Bernaví, Caterra, Celler Arrufí, Celler Bàrbara Forés, Celler Batea, Celler Coma d’En Bonet, 
Celler Cooperatiu de Gandesa, Celler Frisach, Celler Germans Balart, Celler Jordi Miró, Celler Piñol, 
Cellers Terra i Vins, Celler Xavier Clua, Cellers Tarroné, Cellers Unió, De Haan Altés, Ecovitres, 
Edetària, Josep Vicens Vallespí, Lafou Celler, Les Vinyes del Convent, Mas Sersal, Sant Josep Vins, 
Serra de Cavalls, Vins del Tros i Vins La Botera.  

L’acte, presidit pel president de la Denominació d’Origen Terra Alta, Sr. Joan Arrufí, va comptar amb 
l’assistència del Director General de l’INCAVI, Sr. Salvador Puig, Carles Luz, president del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, Carles Pellicer, Alcalde de Reus, i altres representants de les institucions 
locals i comarcals, i d’aquelles lligades al concurs de les garnatxes, com ara la Diputació de Tarragona. 

Garnatxa blanca. De la matèria a l’ànima 

Aquesta primera jornada de promoció va servir també per a inaugurar un dels protagonistes principals en 

la campanya de promoció del concurs de les garnatxes, l’exposició itinerant Garnatxa blanca. De la 

matèria a l’ànima. Es tracta d’un camí professional que transportarà als assistents al coneixement i la 

consciència de la garnatxa, amb la intervenció de tots els sentits. Amb aquesta exposició interactiva se 

cerca la plenitud de sensacions de l’assistent, ajudar-lo a entendre les arrels de la garnatxa, en el seu sentit 

més ampli.  

El recorregut compta amb 6 estacions: Territoris; Varietats de garnatxa; El treball a la vinya. Pagesos; 

Elaboracions; Sòls; i Aromes que ajudaran als assistents a posar el focus en la garnatxa catalana i, en 

especial, en la garnatxa blanca de la Terra Alta.  

Gandesa, 17 d’octubre de 2017 
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EL MÀSTER TAST DE GARNATXES  

OMPLE LA SALA TINELL D’EL PALAUET DE BARCELONA 

Divendres va tenir lloc a Barcelona un dels actes més especials que la Denominació d’Origen Terra Alta 
organitza per promocionar el concurs internacional Grenaches du Monde, del que serà seu oficial l’any 
vinent. L’acte, celebrat a la sala El Tinell d’El Palauet de Barcelona, va ser un màster tast de garnatxes 
conduït pel Master of Wine holandès Frank Smulders, un seguidor de la garnatxa catalana i, en especial, 
de la garnatxa blanca de la Terra Alta.  

Al tast es van poder degustar garnatxes de les 4 denominacions d’origen garnatxeres per excel·lència a 
Catalunya: DO Empordà, DO Montsant, DOQ Priorat i DO Terra Alta, amb algunes garnatxes de 
principis de segle i fins i tot una referència de garnatxa blanca de l’any 1996. 

Van obrir el tast les garnatxes blanques de l’amfitriona DO Terra Alta, una selecció de vins de 7 dels 
cellers que conformen la DO. A continuació va ser el torn dels negres del Montsant i el Priorat, per rematar 
amb les garnatxes dolces de la DO Empordà. Un viatge a través dels diferents tipus de garnatxa, una de 
les varietats més arrelades al Mediterrani, i amb una presència molt destacada a la Terra Alta, on la garnatxa 
blanca és la varietat emblema, amb una concentració molt alta de tota la garnatxa mundial (33%), números 
que arriben fins al 75% si parlem de la producció a l’Estat Espanyol i fins a un 90% a Catalunya.  

Pel que fa als actes de promoció del concurs Grenaches du Monde, la propera parada serà a Lleida, a on 
els vins de la Terra Alta arribaran per ser presentats als professionals de la restauració i l’hostaleria de la 
demarcació catalana un cop entrat ja el 2018.  

Barcelona, 27 de novembre de 2017 

 

RELACIÓ DE VINS TASTATS 

 
DO TERRA ALTA: 
 

❖ Lafou Celler: Els Amelers 2013 
 

❖ Celler Ecovitres: Mesies Garnatxa Blanca 2013 
 

❖ Celler Edetària: Edetària Selecció 2012 
 

❖ Celler Frisach: Frisach Selecció 2007 
 

❖ Celler Cooperatiu de Gandesa: César Martinell 2004 
 

❖ Celler Bàrbara Forés: El Quintà 2003 
 

❖ Celler Xavi Clua: Vindèmia 1996 
 

 
DO MONTSANT: 
 

❖ Vinyes Domènech: Teixar 2009 
 

❖ Celler Serra i Barceló: Octònia 2009 
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DOQ PRIORAT: 
 

❖ Celler La Conreria d'Scala Dei: Iugiter Selecció 2009  
 

❖ Celler Hidalgo Albert: 1270  2009 
 

 

DO EMPORDÀ: 
 

❖ Celler Mas Estela: Estela Dolç Solera 1990 
 

❖ Celler Espolla: Sol i Serena (sense anyada) 
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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, Sud-àfrica, 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 
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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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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

ELS VINS DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN TERRA ALTA  ES PRESENTEN  

A GIRONA AMB MOTIU DEL CONCURSGRENACHES DU MONDE 2018 

 

 

SHOWROOM PROFESSIONAL  

GARNATXA BLANCA. DE LA MATÈRIA A L’ÀNIMA 

Dia: Dilluns 12 de març 

Hora: 16:00h a 20:30h 

Lloc: Palau de Congressos. Passeig de la Devesa, 35, Girona  

 

El proper dilluns 12 de març, la Denominació d’Origen Terra Alta es desplaçarà fins a Girona per tal de 
promocionar els seus vins en el marc del concurs internacional Grenaches du Monde 2018, del que serà 
seu oficial de l’11 al 15 d’abril.  

La jornada, dirigida als professionals de la restauració i l’hostaleria, se celebrarà al Palau de Congressos 
de Girona (Passeig de la Devesa, 35) a partir de les 16h i fins a les 20:30h. Els assistents podran tastar 
els vins d’una trentena de cellers de la DO Terra Alta, a més dels d’altres DDOO catalanes 
convidades a aquest showroom: DO Catalunya, DO Costers del Segre, la local DO Empordà i la DO 
Montsant. En total, més de 200 referències vinícoles elaborades majoritàriament amb garnatxa.  

Els assistents podran gaudir també de l’exposició itinerant Garnatxa blanca. De la matèria a l’ànima, 

que arriba a Girona per continuar fent difusió d’aquesta emblemàtica varietat. Les 6 estacions que 

componen aquesta mostra fan intervenir tots els sentits per transportar als assistents al coneixement i la 

consciència de la garnatxa catalana en general, i la garnatxa blanca de la Terra Alta en particular.  

Gandesa, 1 de març de 2018 
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ELS VINS DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN TERRA ALTA VISITEN GIRONA 

AMB MOTIU DEL CONCURSGRENACHES DU MONDE 2018 

 

Els vins de la Denominació d’Origen Terra visiten avui Girona amb l’objectiu d’arribar als professionals 
de la restauració i la botiga especialitzada, així com a la premsa i els prescriptors de la ciutat i dels 
municipis més propers a la capital gironina, amb motiu de l’arribada del concurs internacional Grenaches 
du Monde a Catalunya el proper mes d’abril. 

L’acte, que se celebra al Palau de Congressos de Girona (Passeig de la Devesa, 35) a partir de les 16h 
i fins a les 20:30h, estarà presidit per Joan Arrufí, president de la Denominació d’Origen Terra Alta, 
acompanyat per Carles Luz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Salvador Puig, Director 
General de l’INCAVI, i Xavier Albertí, president de la Denominació d’Origen Empordà.  

Els assistents al showroom podran tastar els vins de 25 cellers de la DO Terra Alta: Agrícola Corbera 
d’Ebre, Altavins, Bernaví, Caterra, Celler Arrufí, Celler Bàrbara Forés, Celler Batea, Celler Coma 
d’En Bonet, Celler Cooperatiu de Gandesa, Celler Frisach, Celler Germans Balart, Celler Josep 
Vicens, Celler Piñol, Celler Rialla, Celler Sant Josep Vins, Celler Xavier Clua, Cellers Tarroné, 
Edetaria, Estones Vins, Herència Altés, La Botera, LaFou Celler, Les Vinyes del Convent, Vins de 
Mesies i Vins i Olis Rosendo Esteve Meix. 

En aquesta jornada, la DO Terra Alta estarà acompanyada d’altres DDOO catalanes que també 
presenten alguns dels seus vins al showroom. Així, a més de comptar amb el suport de la local DO 
Empordà, els vins de la DO Terra Alta estaran acompanyats també per referències de la DO Catalunya, 
la DO Costers del Segre i la DO Montsant. En total, més de 200 referències vinícoles elaborades 
majoritàriament amb garnatxa.  

Els assistents podran visitar també de l’exposició itinerant Garnatxa blanca. De la matèria a l’ànima, 

que arriba a Girona per continuar fent difusió d’aquesta emblemàtica varietat. Les 6 estacions que 

componen aquesta mostra fan intervenir tots els sentits per transportar als assistents al coneixement i la 

consciència de la garnatxa catalana en general, i la garnatxa blanca de la Terra Alta en particular.  

Gandesa, 12 de març de 2018 
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SURT A LA VENDA EL PAQUET PER PARTICIPAR  

AL CONCURS GRENACHES DU MONDE 2018 

 

La Denominació d’Origen Terra Alta acaba d’obrir el termini de compra del paquet per participar al concurs 
Grenaches du Monde 2018. Aquells que vulguin participar de l’experiència enoturística que ofereix el 
concurs podran fer-se amb una plaça que els permetrà gaudir de tota l’agenda del concurs i viure una 
experiència única en el món vitivinícola de Catalunya.  

El paquet es pot comprar a través de la secció del concurs a la pàgina web de la DO Terra Alta 
(concursgarnatxes.doterraalta.com) fins al dia 31 de març amb un preu de 795€ que inclou els 
desplaçaments interns, les pernoctacions, les diferents activitats i visites programades, així com els àpats 
dels 4 dies que dura el concurs.  

 

El programa del concurs  

El concurs Grenaches du Monde 2018 està dissenyat com un viatge que comença a Barcelona, com a 
capital del país vitivinícola que és Catalunya, i que portarà als participants en un recorregut pel Mediterrani 
fins al cor de la garnatxa de terra endins, la garnatxa blanca de la Terra Alta. Un recorregut que unirà 
història, paisatge i tradició amb una sèrie d’experiències que contribuiran a construir una imatge sòlida de 
les virtuts de les garnatxes catalanes i, en especial, de les de la Terra Alta.  

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

Barcelona, on tindrà lloc l’acte oficial de benvinguda 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.  

Dijous 12 arrencarà el viatge cap al sud. Però abans d’arribar a la Terra Alta, els participants visitaran 

Tarragona, ciutat estretament lligada al món del vi des de fa segles. Les petjades del vi és el nom de 

l’itinerari que els portarà fins als inicis de la història del vi a Tarragona, amb la interrupció de l’Imperi Romà 

al territori. Els participants visitaran els punts més emblemàtics de la Tarragona romana i podran descobrir 

com el vi va començar a fer-se lloc en la societat de l’època. Un dinar maridatge amb vins de totes les 

DDOO garnatxeres catalanes posarà punt final a aquesta vista que unirà vi i història.  

Els dies dedicats quasi exclusivament al concurs seran divendres 13 i dissabte 14. Dues intenses 

jornades en què es portaran a terme els tastos de qualificació del concurs, a més de les jornades 

tècniques dirigides a tots els convidats. 
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Els tastos de qualificació dels vins presentats al concurs se celebraran divendres i dissabte al matí al 

Celler Cooperatiu de Gandesa. Els visitants que no formin part del jurat podran gaudir de la Terra Alta, de 

la seva història i dels seus paisatges amb visites al poblat ibèric del Coll del Moro i la Catedral del Vi de 

Pinell de Brai. La tarda del divendres se celebraran també 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 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 serà la gran nit del concurs amb una gran festa de cloenda on es lliuraran els premis a 

les millors garnatxes d’aquesta edició. La Nit de les Garnatxes amb Estrella, que se celebrarà a 

l’Església del Poble Vell de Corbera, constarà d’una cerimònia oficial de cloenda i un sopar de gala de la 

mà dels 3 cuiners amb Estrella Michelin del territori: Fran Lopez, xef de Villa Retiro, Jeroni Castell, de Les 

Moles, i Vicent Guimerà, de l’Antic Molí. Una proposta gastronòmica de luxe per acompanyar als vins 

guanyadors d’aquesta sisena edició del concurs Grenaches du Monde. 

Gandesa, 12 de març de 2018 
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BONA ACOLLIDA DELS VINS DE LA DO TERRA ALTA A GIRONA 

 

Els vins de la Denominació d’Origen Terra van viatjar ahir fins a Girona amb l’objectiu d’arribar als 
professionals de la restauració i la botiga especialitzada, així com a la premsa i els prescriptors de la ciutat 
i dels municipis més propers a la capital gironina, amb motiu de l’arribada del concurs internacional 
Grenaches du Monde a Catalunya el proper mes d’abril. 

L’acte, que es va celebrar al Palau de Congressos de Girona, va comptar amb l’assistència de prop de 
200 professionals, que van poder gaudir d’una proposta de més de 200 referències vinícoles elaborades 
majoritàriament amb garnatxa.  

Els 25 cellers de la DO Terra Alta que van participar en el showroom (Agrícola Corbera d’Ebre, Altavins, 
Bernaví, Caterra, Celler Arrufí, Celler Bàrbara Forés, Celler Batea, Celler Coma d’En Bonet, Celler 
Cooperatiu de Gandesa, Celler Frisach, Celler Germans Balart, Celler Josep Vicens, Celler Piñol, 
Celler Rialla, Celler Sant Josep Vins, Celler Xavier Clua, Cellers Tarroné, Edetaria, Estones Vins, 
Herència Altés, La Botera, LaFou Celler, Les Vinyes del Convent, Vins de Mesies i Vins i Olis 
Rosendo Esteve Meix) van estar acompanyats per les propostes vinícoles d’altres DDOO catalanes com 
ara la local DO Empordà, la DO Catalunya, i la DO Montsant.  

L’acte, que va ser presidit per Joan Arrufí, president de la Denominació d’Origen Terra Alta, va comptar 
amb el suport de la DO Empordà, amb la presència del seu president, Xavier Albertí, i de l’INCAVI, amb 
l’assistència del Director General Salvador Puig.  

Els assistents van poder gaudir també de l’exposició itinerant Garnatxa blanca. De la matèria a 

l’ànima, que va arribar a Girona per continuar fent difusió d’aquesta emblemàtica varietat. Les 6 estacions 

que componen aquesta mostra fan intervenir tots els sentits per transportar als assistents al coneixement i 

la consciència de la garnatxa catalana en general, i la garnatxa blanca de la Terra Alta en particular.  

Gandesa, 13 de març de 2017 
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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

ELS VINS DE LA DO TERRA ALTA ES DESPLEGUEN A TORTOSA  

PER CELEBRAR L’ARRIBADA DE GRENACHES DU MONDE 2018 

 

 

SHOWROOM PROFESSIONAL  

Dia: Dilluns 26 de març 

Hora: 16:30h a 20:30h 

Lloc: Centre Cívic de Ferreries. Plaça de Joan Monclús, 1 Tortosa  

 

El proper dilluns 26 de març, la Denominació d’Origen Terra Alta celebra l’últim dels esdeveniments 
per promocionar el concurs internacional Grenaches du Monde 2018, que tindrà lloc el proper mes 
d’abril, de l’11 al 15. Tortosa, com a centre neuràlgic de les Terres de l’Ebre, ha estat el lloc escollit per tal 
de tancar la campanya de promoció prèvia al concurs, que ha portat els vins de la DO Terra Alta arreu del 
territori. 

La jornada, que se celebrarà al Centre Cívic de Ferreries (Plaça de Joan Monclús, 1) a partir de les 
16:30h, està destinada als professionals de la restauració i l’hostaleria de la zona, així com a premsa 
especialitzada i prescriptors. Una trentena de cellers de la DO Terra Alta hi seran presents, 
acompanyats també de les propostes vinícoles d’altres DDOO catalanes com són la DO Catalunya, la DO 
Costers del Segre, la DO Empordà i la DO Montsant. En total, els assistents podran gaudir de més de 
200 referències vinícoles elaborades majoritàriament amb garnatxa.  

També l’exposició Garnatxa blanca. De la matèria a l’ànima tindrà el seu protagonisme en aquest acte 
per tal de continuar fent difusió d’aquesta emblemàtica varietat. Les 6 estacions que componen aquesta 
mostra fan intervenir tots els sentits per transportar als assistents al coneixement i la consciència de la 
garnatxa catalana en general, i la garnatxa blanca de la Terra Alta en particular.  

Aquesta actuació està finançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
cofinançada pel Fons Europeo Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en el marc del Programa 
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).  

Gandesa, 15 de març de 2018 
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ELS VINS DE LA DO TERRA ALTA ES DESPLEGUEN A TORTOSA  

PER CELEBRAR L’ARRIBADA DE GRENACHES DU MONDE 2018 

 

La Denominació d’Origen Terra Alta celebra avui a Tortosa l’últim dels esdeveniments per 
promocionar el concurs internacional Grenaches du Monde 2018, que tindrà lloc el proper mes d’abril 
a la Terra Alta (de l’11 al 15). Tortosa, com a centre neuràlgic de les Terres de l’Ebre, ha estat el lloc 
escollit per tal de tancar la campanya de promoció prèvia al concurs, que ha portat els vins de la DO Terra 
Alta arreu del territori. 

La jornada, que se celebra al Centre Cívic de Ferreries (Plaça de Joan Monclús, 1) a partir de les 
16:30h, està destinada als professionals de la restauració i l’hostaleria de la zona, així com a premsa 
especialitzada i prescriptors, i està presidida per Joan Arrufí, president del Consell Regulador de la 
Terra Alta, Emili Lehmann, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tortosa, Carles Luz, 
president del Consell Comarcal de la Terra Alta i Joan Josep Malràs, Diputat Delegat de Recursos 
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de Tarragona.  

Al showroom hi participen una trentena de cellers de la DO Terra Alta: Agrícola Corbera d’Ebre, Altavins, 
Bernaví, Casa Mariol, Caterra, Celler Arrufí, Celler Bàrbara Forés, Celler Batea, Celler Coma d’En Bonet, 
Celler Cooperatiu de Gandesa, Celler Germans Balart, Celler Josep Vicens, Celler Piñol, Celler Rialla, 
Celler Sant Josep Vins, Celler Serra de Cavalls, Celler Xavier Clua, Cellers Tarroné, Edetaria, Estones 
Vins, Herència Altés, La Botera, LaFou Celler, Les Vinyes del Convent, Vins Algars, Vins de Mesies, Vins 
del Tros, Vins i Olis Rosendo Esteve Meix i Viticultors Bateans.  

Els cellers de la DO Terra Alta estan acompanyats també de les propostes vinícoles d’altres DDOO 
catalanes com són la DO Catalunya, la DO Costers del Segre, la DO Empordà i la DO Montsant. En 
total, els assistents poden gaudir de més de 200 referències vinícoles elaborades majoritàriament amb 
garnatxa.  

També l’exposició Garnatxa blanca. De la matèria a l’ànima està present en aquest acte per tal de 
continuar fent difusió d’aquesta emblemàtica varietat. Les 6 estacions que componen aquesta mostra fan 
intervenir tots els sentits per transportar als assistents al coneixement i la consciència de la garnatxa 
catalana en general, i la garnatxa blanca de la Terra Alta en particular.  

Aquesta actuació està finançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
cofinançada pel Fons Europeo Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en el marc del Programa 
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).  

Tortosa, 26 de març de 2018 
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PROP DE 200 PROFESSIONALS DE LES TERRES DE L’EBRE GAUDEIXEN 
DELS VINS DE LA DO TERRA ALTA A TORTOSA 

 

La Denominació d’Origen Terra Alta va celebrar ahir a Tortosa l’últim dels esdeveniments per 
promocionar el concurs internacional Grenaches du Monde 2018, que tindrà lloc el proper mes, entre 
els dies 11 i 15 d’abril, a la Terra Alta. El showroom, destinat als professionals de la restauració i 
l’hostaleria de la zona, així com a premsa especialitzada i prescriptors, va comptar amb l’assistència 
d’unes 200 persones, demostrant així la forta aposta del territori pels vins amb Denominació d’Origen Terra 
Alta.  

La jornada, que es va celebrar al Centre Cívic de Ferreries, va estar presidida per Joan Arrufí, president 
del Consell Regulador de la Terra Alta, Emili Lehmann, regidor de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Tortosa, Carles Luz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta i Joan Josep 
Malràs, Diputat Delegat de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de 
Tarragona.  

Al showroom hi van participar una trentena de cellers de la DO Terra Alta: Agrícola Corbera d’Ebre, 
Altavins, Bernaví, Casa Mariol, Caterra, Celler Arrufí, Celler Bàrbara Forés, Celler Batea, Celler Coma d’En 
Bonet, Celler Cooperatiu de Gandesa, Celler Essència, Celler Germans Balart, Celler Josep Vicens, Celler 
Piñol, Celler Rialla, Celler Sant Josep Vins, Celler Serra de Cavalls, Celler Xavier Clua, Cellers Tarroné, 
Edetaria, Estones Vins, Herència Altés, La Botera, LaFou Celler, Les Vinyes del Convent, Pagos de 
Híbera, Vins Algars, Vins de Mesies, Vins del Tros, Vins i Olis Rosendo Esteve Meix i Viticultors Bateans.  

Els cellers de la DO Terra Alta van estar acompanyats de celler d’altres DDOO catalanes com la DO 
Catalunya, la DO Empordà i la DO Montsant, que també van donar a tastar els seus vins. En total, els 
assistents van poder gaudir de més de 200 referències vinícoles elaborades majoritàriament amb 
garnatxa.  

Aquesta actuació està finançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
cofinançada pel Fons Europeo Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en el marc del Programa 
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).  

Gandesa, 27 de març de 2018 
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EL CONCURS GARNATXES DEL MÓN S’OBRE AL PÚBLIC  

EL DISSABTE 14 D’ABRIL A LA TERRA ALTA  

 

El concurs internacional Grenaches du Monde arriba 
a la Terra Alta la propera setmana amb un intens i 
complet programa d’activitats destinat als membres 
que conformen el jurat del certamen.  

La Denominació d’Origen Terra Alta, amb la voluntat 
de fer partícip a tota la comarca i, per extensió, a les 
Terres de l’Ebre, ha organitzat també una sèrie 
d’actes oberts al públic, i que es concentraran en la 
jornada del dissabte 14 d’abril.  

Al matí, de 11h a 15h, l’epicentre del concurs se situarà 
a Batea, on se celebrarà la Fira del Vi i l’Art. Una 
trentena de cellers maridaran els seus vins amb les 
propostes d’artistes i artesans de les Terres de l’Ebre, 
en un itinerari que recorrerà el nucli històric del 
municipi.  

La fira es completarà amb una proposta 
gastronòmica basada en productes de proximitat, i la 
música en directe de tres duets que animaran als 
assistents al llarg de tot el recorregut de la fira.  

 

Nit de Cloenda amb Estrelles 

Dissabte al vespre es posarà fi a aquesta sisena edició del concurs amb una gala de cloenda que se 
celebrarà a l’Església del Poble Vell de Corbera a les 20h. A la cerimònia, presentada per la periodista i 
escriptora Empar Moliner, es donaran a conèixer els vins guanyadors d’aquesta edició, que es podran tastar 
a continuació en un sopar de gala a càrrec dels 3 xefs amb Estella Michelin de les Terres de l’Ebre: 
Fran López, de Villa Retiro, Jeroni Castell, de Les Moles, i Vicent Guimerà, de l’Antic Molí.  

L’artista ebrenc Èric Vinaixa serà l’encarregat de posar la música a aquesta Nit de Cloenda amb Estrelles, 
que serà un acte obert també al públic en general i que servirà per posar punt final al concurs Grenaches du 
Monde a la Terra Alta. Les entrades per aquesta gala, així com per a la resta d’activitats, es poden 
adquirir a la pàgina web de la Denominació d’Origen Terra Alta (concursgarnatxes.doterraalta.com).  

Aquesta actuació està finançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en el marc del Programa de 
Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).  

Gandesa, 4 d’abril de 2018 
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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

REP LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CONCURS 

GRENACHES DU MONDE 2018 

 

 

RECEPCIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Dia: Dimecres 11 d’abril 

Hora: 18h 

Lloc: Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella s/n), 
Barcelona  

 

 

El President del Parlament, Roger Torrent, rebrà el proper dimecres 11 d’abril els membres de la 
Comissió Organitzadora del concurs internacional Grenaches du Monde 2018.  

La recepció, que tindrà lloc al Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella) a les 18h, s’emmarca en el 
programa d’actes oficials d’inauguració de la sisena edició d’aquest concurs internacional que enguany se 
celebra a Catalunya, i més concretament a la Denominació d’Origen Terra Alta.   

La premsa tindrà permès l’accés durant 2 minuts per fer gravacions en mut i fotografies del moment de la 
rebuda.  

Barcelona, 9 d’abril de 2018 
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ARRENCA EL CONCURS INTERNACIONAL  

GRENACHES DU MONDE 2018 A LA DO TERRA ALTA  

 

Avui arrenquen els actes de la sisena edició del concurs Grenaches du Monde 2018, que arriba per 
primer cop a Catalunya i que tindrà com a seu oficial la Denominació d’Origen Terra Alta.  

Els actes oficials comencen aquesta tarda a les 18h amb una recepció institucional al Parlament de 
Catalunya. Roger Torrent, President del Parlament, rep la Comissió Organitzadora del concurs per donar-
los la benvinguda a Barcelona com a capital del país vitivinícola que és Catalunya.  

A continuació, l’epicentre del concurs es trasllada fins al restaurant Òpera Samfaina, a on els membres 
que conformen el jurat del concurs, així com a representants de les diferents denominacions d’origen 
catalanes, institucions i agents del món del vi celebraran l’arribada del concurs amb un sopar maridat amb 
els vins de totes les DDOO catalanes, així com amb els vins dolços del Consell Regulador dels Vins del 
Rosselló, organitzador oficial del concurs.  

A l’acte està prevista l’assistència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, Octavi Bono, 
director general de Turisme, Salvador Puig, director de l’INCAVI, i el Consol dels EUA, Marcos Mandojana. 

 

Del Mediterrani a la Garnatxa de Terra endins 

Dijous, els tastadors del concurs i la resta de professionals que conformen la comitiva  començaran el seu 
viatge cap al cor de la garnatxa blanca de la Terra Alta. Un recorregut que els portarà des de Barcelona 
fins a la Terra Alta, passant pels diversos territoris vitivinícoles catalans. Un recorregut que unirà història, 
paisatge i tradició amb una sèrie d’experiències que contribuiran a construir una imatge sòlida de les virtuts 
de les garnatxes catalanes i, en especial, de les de la Terra Alta.  

La primera de les parades d’aquest viatge serà demà dijous a Tarragona, amb un programa que girarà al 
voltant de l’arribada del vi a Catalunya.  

Barcelona, 11 d’abril de 2018 
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LA COMITIVA DEL CONCURS GRENACHES DU MONDE  

VISITA TARRAGONA EN EL PRIMER DIA DEL SEU ITINERARI 

 

Els tastadors del concurs internacional Grenaches du Monde, que van arribar ahir a Catalunya per celebrar 
la sisena edició del concurs, es troben avui a Tarragona en la que és la primera parada d’un itinerari 
dissenyat per conèixer a fons el país vitivinícola que és Catalunya.  

Tarragona, ciutat estretament lligada al món del vi des de fa segles, ha estat escollida per introduir a la 
comitiva del concurs en el món del vi a Catalunya. A les 11h començarà Les petjades del vi, un itinerari 
que portarà als membres de la comitiva fins als inicis de la història del vi a Tarragona, amb la irrupció de 
l’Imperi Romà al territori. Els participants visitaran els punts més emblemàtics de la Tarragona romana i 
podran descobrir com el vi va començar a fer-se lloc en la societat de l’època.  

La visita a la ciutat finalitzarà amb un dinar maridatge amb vins de totes les denominacions d’origen 
garnatxeres de Tarragona, amb l’objectiu d’anar tancant el cercle vinícola per anar aproximant-se a poc a 
poc a l’emblemàtica garnatxa blanca de la Terra Alta.  

A la tarda, els membres de la comitiva podran gaudir de l’exposició Garnatxa Blanca. De la Matèria a 
l’Ànima, una mostra interactiva que cerca la plenitud de sensacions del visitant, ajudant-lo a entendre les 
arrels de la garnatxa -en el seu sentit més ampli- a través d’una sèrie d’estacions que ajuden a posar el focus 
en la garnatxa catalana i, en especial, en la garnatxa blanca de la Terra Alta. Un camí professional que 
transporta als visitants al coneixement i la consciència de la garnatxa, amb la intervenció de tots els sentits.  

La jornada finalitzarà amb un sopar mariner a l’hotel Le Méridien Ra Beach Hotel, on brillaran les 
garnatxes blanques, i que finalitzarà amb una cantada d’Havaneres.  

 

Bona rebuda del concurs a Barcelona  

La comissió organitzadora del concurs va ser rebuda ahir al Parlament de Catalunya pel President del 
Parlament, Roger Torrent, en una audiència privada a les 18h. A la sortida, la comitiva es va dirigir fins al 
restaurant Òpera Samfaina on es va celebrar el sopar de benvinguda al concurs, i a on van assistir 
representants de les diferents DDOO catalanes, agents del món del vi, representants de les institucions i 
premsa especialitzada. Més de 100 convidats que van brindar amb vins de les DDOO catalanes i vins dolços 
del Rosselló. 

Tarragona, 12 d’abril de 2018 
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ARRENQUEN ELS TASTOS DE QUALIFICACIÓ DE LA SISENA EDICIÓ  

DEL CONCURS GRENACHES DU MONDE 2018 

 

Avui han començat a Gandesa els tastos de qualificació de la sisena edició del concurs internacional 
Grenaches du Monde, que enguany té com a seu la Denominació d’Origen Terra Alta.  

A les jornades de tast, que han arrencat a les 10h al Celler Cooperatiu de Gandesa, els membres del jurat 
d’aquesta edició puntuaran les gairebé 850 mostres rebudes enguany, i que marquen una nova fita en el 
concurs. 

Els actes del concurs continuaran a partir de les 16h amb les jornades tècniques, que se celebraran al 
Celler Figueres de Gandesa. El programa de les jornades tècniques consta de 5 ponències de 20 minuts 
cadascuna, amb torn de preguntes i descans a mitja tarda. Les ponències són les següents: 

 

➢ 16:30h – Evidències de producció vitivinícola en època ibèrica: el cas del jaciment arqueològic 
del Coll del Moro de Gandesa (Terra Alta), per Maria Carme Belarte i Rafel Jornet.  

➢ 16:50h – De la Vernaccia a la garnatxa peluda. Set segles de garnatxes, per Josep M. Puiggròs i 
Jové. 

➢ 17:10h – Elaboracions especials de la garnatxa blanca. Els Brisats i Dolços, per Oriol Pérez de 
Tudela 

➢ 18:10h – Coneixent una mica més la Garnatxa blanca. Feines de desenvolupament a vall 
d’Ebre, per Maite Rodríguez-Lorenzo.  

➢ 18:35h – Caracterització organolèptica de Garnatxes de la Mediterrània, per Joan Ignasi 
Domenech, Xoan Elorduy, Alessandra del Caro i Éric Aracil.  

 

Un cop finalitzades les jornades tècniques, la comitiva es traslladarà fins a la Catedral del Vi de Pinell de 
Brai, on podran gaudir de la projecció del documental El Moment, un retrat del món rural de la Terra Alta, 
amb la presentació de la directora, Elisenda Trilla.  

A continuació se servirà un sopar gastronòmic a càrrec d’en Fran López, xef reconegut amb una Estrella 
Michelin pel seu restaurant Villa Retiro de Xerta. El sopar estarà maridat amb els vins de la Denominació 
d’Origen Terra Alta.  

Gandesa, 13 d’abril de 2018 
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LA DO TERRA ALTA POSA FI A LA SISENA EDICIÓ DEL CONCURS 

GRENACHES DU MONDE AMB 14 MEDALLES D’OR I 30 DE PLATA 

  

La sisena edició del concurs internacional Grenaches du Monde, que s’ha celebrat a la Denominació 
d’Origen Terra Alta, va finalitzar amb una gala de cloenda a l’Església del Poble Vell de Corbera presentada 
per l’escriptora i periodista Empar Moliner, i que va comptar amb l’assistència de més de 600 persones entre 
les quals es trobaven el centenar de membres de la comitiva del concurs, alcaldes de la comarca, 
representants de les institucions i agents del món del vi, a més d’habitants de la comarca que van voler 
formar part dels actes del concurs.  

Aquesta edició ha marcat una fita històrica per a la DO Terra Alta, que n’ha sortit amb 44 medalles, 14 d’or i 
30 de plata:  

MEDALLA D'OR 

❖ Celler Arrufí Blanc 2017, Celler Arrufí 
❖ Clos Dalian Garnatxa Criança 2015, Cellers Unió 
❖ Clot d'Encís Blanc 2017, Sant Josep Vins  
❖ Clot d'Encís vi ranci, Sant Josep Vins  
❖ Dardell 2017, Celler Coma d'En Bonet  
❖ Els Costums Negre 2017, Les Vinyes del Convent 
❖ Herència Altés La Peluda 2016, Herència Altés 
❖ Naturalis Mer 2017, Celler Batea 
❖ Ranci Somdinou, Celler Cooperatiu de Gandesa 
❖ Rebels de Batea Blanc 2017, 7 Magnífics 
❖ Rebels de Batea Negre 2017, 7 Magnífics 
❖ Les Cometes Tretze 2017, Ramon Andreu 
❖ Vilaclosa Negre Garnatxa negra 100% 2017, Vins La Botera 
❖ Somdinou Blanc Fermentat en bóta 2015, Celler Cooperatiu de Gandesa  

 

MEDALLA DE PLATA  

❖ Casa Mariol Garnatxa negra 2017, Celler Mariol 
❖ Clos Pinell Garnatxa 2017, Cellers Unió 
❖ Els Costums Blanc 2016, Les Vinyes del Convent  
❖ La Xalamera 2016, Herència Altés 
❖ Herència Altés Rosat Premium 2017, Herència Altés 
❖ Il·lusió 2016, Xavier Clua 
❖ L'Indià 2016, Pagos de Hibera  
❖ La Monyos 2016, Celler Abad & Vins 
❖ LaFou Els Amelers 2016, LaFou Celler 
❖ Laqvarta 2017, Sant Josep Vins  
❖ Llàgrimes de tardor blanc, 2016, Sant Josep Vins 
❖ Llàgrimes de tardor miseta negra 2017, Sant Josep Vins  
❖ Merian Blanc 2017, Cellers Tarroné  
❖ Naturalis Mer 2017, Celler Batea 
❖ Les Cometes Onze 2017, Ramon Andreu 
❖ Primicia 2017, Celler Batea  
❖ Rialla 2016, Celler Rialla 
❖ Rialla 2017, Celler Rialla 
❖ Selecció Garnatxa Blanca 2014, Altavins Viticultors  
❖ Vallmajor 2017, Celler Batea  
❖ Vinya d'Irto Vinyes Velles 2015, Edetària  
❖ Coca i Fitó d'Or 2015, Coca i Fitó  
❖ Las Monyos 2016, Celler Abad & Vins 
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❖ Llàgrimes de tardor criança 2015, Sant Josep Vins 
❖ Merian Negre 2017, Cellers Tarroné  
❖ Prohom Experientia 2017, Celler Coma d'En Bonet 
❖ Serra Les Fites 2016, Caterra  
❖ Somdinou blanc 2017, Celler Cooperatiu de Gandesa 
❖ Trufes Negre 2016, Vins Algars  
❖ Via Edetana 2015, Edetària 

 

El sopar d’aquesta Nit de Cloenda va anar a càrrec dels 3 xefs amb Estella Michelin de les Terres de 
l’Ebre: Fran López, de Villa Retiro, Jeroni Castell, de Les Moles, i Vicent Guimerà, de L’Antic Molí. La música 
la va posar l’artista ebrenc Èric Vinaixa, amb un concert que va servir com a colofó a la nit gran del concurs.  

 

Més de 1.000 persones a la Fira del Vi i l’Art de Batea 

Dissabte es va celebrar a Batea la Fira del Vi i l’Art, un altre dels esdeveniments claus d’aquesta edició del 
concurs a la Terra Alta, i que va ser tot un èxit, amb l’assistència de més de 1.000 persones d’arreu de la 
comarca. Un record absolut d’assistents que deixa patent l’interès que el concurs ha suscitat a la comarca.  

A la fira, que va ser inaugurada per l’Alcalde de Batea, Joaquim Paladella, acompanyat de Joan Arrufí, 
president de la DO Terra Alta, Salvador Puig, Director del INCAVI, i representants del Consell Regulador 
dels Vins del Rosselló, hi van participar una trentena de cellers de la DO Terra Alta, que van estar 
acompanyats d’alguns cellers de la DO Montsant i la DOQ Priorat, així com de les propostes d’artistes i 
artesans de les Terres de l’Ebre, en un itinerari a través del nucli històric del municipi.  

La proposta gastronòmica basada en productes de proximitat i la música en directe de tres duets que van 
animar als assistents al llarg de tot el recorregut de la fira van acabar de maridar un matí clau en aquesta 
edició del concurs.  

 

Tast de garnatxes a Alimentaria 2018  

En el marc d’Alimentaria 2018, que arrenca avui a Barcelona, s’organitza també un tast amb els vins millor 
puntuats en aquesta edició del concurs. El tast tindrà lloc dimecres 18 a les 12h. 

Gandesa, 16 d’abril de 2018 
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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

LA DO TERRA ALTA PRESENTA A LLEIDA  

ELS GUANYADORS DEL GRENACHES DU MONDE 2018 

 

Dia: Dijous, 26 d’abril 

Hora: 11:00h 

Lloc: L’Estel de la Mercè (Carrer 
Cardenal Cisneros 30, Lleida) 

 

 

 

 

 

La Denominació d’Origen Terra Alta celebra el proper dijous 26 un tast exclusiu a Lleida amb motiu de 
la recent celebració del concurs internacional Grenaches du Monde, que enguany ha acollit la DO Terra Alta.  

El reconegut sumiller lleidatà Xavi Ayala serà l’encarregat de guiar un tast exclusiu a on es podran degustar 
6 de les 14 medalles d’or obtingudes per la DO Terra Alta en aquesta edició del concurs.  

L’acte tindrà lloc a les 11h al restaurant L’Estel de la Mercè (C/ Cardenal Cisneros, 30), i servirà per posar 
punt final a les accions de promoció del concurs, que han portat a la DO Terra Alta a recórrer totes les 
demarcacions catalanes.  
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