NOTA DE PREMSA
PERPINYÀ, EL 1 D’ABRIL DE 2021

Garnatxes del Món 2021
adapta la seva agenda, però mantén la seva itinerància
A causa del context sanitari, s'han modificat les dates de les etapes del concurs en les
diferents capitals de garnatxa visitades enguany. Per tant, la data de tancament de les
inscripcions s'ha ajornat fins al 15 d'abril.
L'última evolució de la situació sanitària obliga a revisar la progressió de les visites a les 4
regions de garnatxa seleccionades enguany per a organitzar els 4 tastos descentralitzats del
concurs.
Es tracta d'un enginyós muntatge que respecta els gestos de
protecció i les recomanacions de distanciament social i alhora
reuneix quatre terroirs emblemàtics de la garnatxa:
•
•
•
•

El 8 de maig, Ascoli Piceno, a la regió italiana de les
Marques;
El 10 de maig, Cebreros a la regió de Castella i Lleó a
Espanya;
El 14 de maig, Châteauneuf-du-Pape a França;
I el 17 de maig, Perpinyà, capital del Rosselló a França.

“En canviar les dates, il·lustrem la nostra flexibilitat i la nostra capacitat de reacció per a reunir
totes les possibilitats perquè el concurs es pugui organitzar en les millors condicions
possibles", explica Fabrice Rieu, president del Concurs, "la qual cosa també ens permetrà
ampliar el període d'inscripció dels vins, que ja promet algunes sorpreses interessants!”

Grenaches du Monde és un concurs anual obert a tots els vins de garnatxa majoritària, sense
restricció de color, origen o nacionalitat. La inscripció està oberta fins al 31 de març. Després
d'aquesta data, els vins es classificaran, ordenaran i organitzaran en sèries. A continuació,
s'enviaran i avaluaran en 4 grans capitals del món de la garnatxa: el 8 de maig a Ascoli Piceno
a la regió de les Marques a Itàlia, el 10 de maig a Cebreros a la província d'Àvila a Castella i
Lleó a Espanya, el 14 de maig a Châteauneuf-du-Pape a França i el 17 de maig a Perpinyà,
capital del Rosselló.
Amb 192.455 hectàrees de vinyes, la garnatxa ocupa el setè lloc entre les varietats de raïm
més plantades del món. Emblemàtica dels països mediterranis, ocupa el tercer lloc a Europa
amb 178.628 hectàrees, és a dir, el 93% de la superfície mundial. França, Espanya i Itàlia són
els tres principals països productors, però la garnatxa és molt popular a tot el món: Àfrica del
Nord i del Sud, Austràlia, Amèrica del Nord i del Sud, Croàcia, Grècia, Líban, etc.
Les Grenaches du Monde tenen una vocació internacional i l'ambició de fer descobrir les
singularitats i la diversitat inherents a aquesta varietat de raïm. Cadascuna de les 4 etapes
d'aquesta 9ª edició presentarà una àmplia varietat de vins de diverses procedències: en
definitiva, una "gran edició en miniatura"! "Ens assegurarem de presentar un panell coherent
i divers de la producció de garnatxa de diferents regions, europees per descomptat, però
també de més enllà. La majoria dels tastadors procediran de cada país, entre ells els millors
especialistes en distribució, sumilleria o comunicació del vi", conclou Fabrice Rieu.

Contacte a Espanya:
Frédéric Galtier, +34 687 301 326, garnacha@desembolic.com
Més Informació: grenachesdumonde.com
Seguiu-nos a Facebook i Twitter
Fotos i logotips disponibles AQUÍ.
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Sobre Grenaches du Monde: creat en 2013 pel Consell Interprofessional dels Vins del Rosselló
(CIVR) de Perpinyà, el concurs Grenaches du Monde viatja per primera vegada en 2016 amb
la seva primera edició traslladada a Aragó (Camp de Borja), després a Sardenya (2017) i a
Catalunya (Terra Alta, 2018). El Concurs torna a Perpinyà en 2019, i a l'any següent torna a
viatjar a Montpeller en col·laboració amb els Vins de Pays d'Oc, primer productor mundial de
vins rosats de garnatxa.

