
 

 

Setembre de 2020, nota de premsa 

 

8a EDICIÓ DEL CONCURS GRENACHES DU MONDE 

GARNACHAS DEL MUNDO 2020: 260 VINOS PREMIADOS 

Enguany, tocava al Llenguadoc acollir i organitzar el concurs de les Garnatxes del Món després 

d'Aragó en 2016, Sardenya el 2017, Catalunya en 2018 i Rosselló en 2019. Aquesta 8a edició va 

ser possible gràcies al suport de la Interprofessional dels Vins del País d'Oc (Inter Oc), líder 

francès dels vins varietals de qualitat i primer productor mundial de rosats de garnatxa. 

 

(c) Ektasud 2020 

Organitzat pel Consell Interprofessional dels Vins del Rosselló, aquest emblemàtic concurs s'ha 

convertit en vuit anys en una cita ineludible per als amants del vi i de la garnatxa, com ho 

confirma aquesta edició. 

 

 



832 VINS INSCRITS 

El jurat format per 68 professionals (distribuïdors, sommeliers, importadors, però també 

enòlegs i periodistes de 13 nacionalitats diferents) es va reunir al prestigiós Domaine de 

Verchant, situat a prop de Montpeller. Van avaluar els 832 vins procedents de 5 països (França, 

Espanya, Itàlia, Estats Units, Sud-àfrica). Es van atorgar 260 medalles, incloent 188 d'or i 72 

d’argent. Espanya va obtenir 125 guardons, França 78, Itàlia 56 i Estats Units, 1. 

Els consumidors podran identificar els vins premiats gràcies a les medalles col·locades en les 

ampolles o visitant el lloc web del concurs: https://www.grenachesdumonde.com/ca/premis/ 

 

EL CONCURSO GRENACHES DU MONDE 

Creat el 2013 a Perpinyà, el Concurs Grenaches du Monde, que es convertirà en un concurs 

itinerant en 2016, és un concurs anual obert a tots els vins (secs, dolços, tranquils o 

escumosos) procedents principalment de garnatxa sense restricció de color, origen o 

nacionalitat: "l'esdeveniment té com a objectiu destacar l'extraordinària diversitat dels vins 

d'aquesta varietat", explica Fabrice Rieu, president del Concurs. La gran majoria de les 

denominacions d'origen del Rosselló integra la Garnatxa en els seus plecs de condicions, és per 

tant molt natural que aquest concurs hagi nascut per iniciativa del Consell Interprofessional 

dels Vins del Rosselló. 

 

(c) Ektasud 2020 

NOVETAT: ELS AMBAIXADORS DE LA GARNATXA 

Aquesta distinció s'atorga al vi amb la major puntuació de tast dins d'una categoria amb un 

nombre significatiu de vins inscrits. Es van nomenar 8 ambaixadors per primera vegada en la 

història del concurs: 

https://www.grenachesdumonde.com/ca/premis/


- 6 categories per cadascuna de les principals regions vitivinícoles "garnatxera": 

• Aragó i DO Camp de Borja (Espanya) 

• Catalunya i DO Terra Alta (Espanya) 

• Sardenya i DO Cannonau di Sardegna (Itàlia) 

• Regió de les Marques i l'IGP Marche Rosso (Itàlia) 

• Llenguadoc i la IGP Pays d'Oc (França) 

• Rosselló i la IGP Côtes catalanes (França) 

- 1 Categoria Vins dolços: DO Rivesaltes (França) 

- 1 Categoria Assemblatge de garnatxa: DO Mauri Sec (França) 

 

"Són resultats notables que reflecteixen els esforços realitzats durant 8 anys per la 

Interprofessional dels Vins del Rosselló perquè aquest concurs es converteixi en un dels 

principals concursos mundials de vins varietals, però amb la peculiaritat de disposar també de 

tastadors compradors de vins" 

Philippe Bourrier, president del Consell Interprofessional dels Vins del Rosselló 

 

LA NIT DE LES GARNATXES DEL MÓN 

Per culpa de les restriccions imposades per la crisi sanitària, aquesta vetllada normalment 

oberta a tots els aficionats a la garnatxa, professionals o no professionals, va ser reservada 

enguany només per als membres del jurat. Reunits al Corum, el Palau dels Congressos de 

Montpeller, van poder descobrir els 832 vins del concurs, presentats en la seva totalitat per 

l'ocasió. 

 

LA GARNATXA, UNA GRAN VARIETAT MEDITERRÀNIA 

Amb una superfície de 192.455 hectàrees de vinyes, la varietat de raïm garnatxa ocupa el setè 

lloc entre les varietats de raïm més plantades al món. Emblemàtica dels països mediterranis, 

ocupa el tercer lloc a Europa amb 178.628 hectàrees, és a dir, el 93% de les superfícies 

plantades al món. França, Espanya i Itàlia són els tres principals països productors, amb la 

major part de la producció global. França ocupa el primer lloc amb 90.000 hectàrees plantades, 

és a dir, al voltant del 50% de les garnatxes del món. 
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