
 

 

 

NOTA DE PREMSA 
PERPINYÀ, 17 DE GENER DE 2022 

 

Garnatxes del Món 2022:  

Les inscripcions ja estan obertes! 
 

• Les Garnatxes del Món celebren enguany el seu desè aniversari. 

• El seu destí? Olite a Navarra i la seva llarga tradició "garnatxista"! 

• Els productors que desitgin inscriure els seus vins poden fer-ho ara en línia a 
grenachesdumonde.com. 

 

El gran viatge de les Garnatxes del Món continua. La següent parada serà Navarra, a Espanya, 
i més concretament la localitat d'Olite, on se celebrarà del 4 al 6 de maig de 2022 la 10a edició 
d'aquest esdeveniment itinerant dedicat a aquesta varietat de raïm i als seus terrers 
predilectes. 

Grenaches du Monde és un concurs anual obert a tots els vins de garnatxa, sense restricció de 
color, origen o nacionalitat. Els productors que desitgin inscriure els seus vins poden fer-ho 
ara en línia a grenachesdumonde.com. 

"Per al concurs i el seu iniciador, el Consell Interprofessional dels Vins del Rosselló, és 
un plaer veure créixer la gran família de les Garnatxes del Món amb Navarra com a 
soci. A Olite hem trobat un aliat que comparteix aquests valors molt "garnatxistes": 
generositat, convivència i amistat. No tenim dubte que la qualitat d'aquesta futura 
edició és molt prometedora”, explica Fabrice Rieu, president del concurs.  

“Estem molt contents d'haver estat seleccionats per a organitzar aquest prestigiós 
concurs internacional. Aquest reconeixement anima als cellers i viticultors de la D.O. 
Navarresa a continuar amb l'esforç i treball que realitzen per a col·locar a Navarra en 
el mapa mundial de la garnatxa”, afirma Javier Santafé, director gerent del Consell 
Regulador de la D.O. Navarra. 

http://www.grenachesdumonde.com/
http://www.grenachesdumonde.com/


Les inscripcions estan obertes fins al 6 d'abril. Després d'aquesta data, els vins es 

classificaran, ordenaran i organitzaran en sèries. A continuació, s'enviaran a Olite, a Navarra 

(Espanya), per a la seva avaluació. 

 

Amb 163.000 hectàrees de vinyes, la garnatxa ocupa el setè lloc entre les varietats de raïm 

més plantades del món. Emblemàtica dels països mediterranis, principalment a Espanya i 

França, ja que entre els dos països concentren gairebé el 90% de la superfície mundial 

plantada. Espanya, França 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. A Espanya es conrea principalment a la Vall del riu Ebre: Navarra, 

La Rioja, Aragó i Catalunya, encara que també es troba a altres zones com la Serra de Gredos 

a Madrid. 

 

Sobre "Grenaches du Monde": creat en 2013 pel Consell Interprofessional dels Vins del 

Rosselló (CIVR) a Perpinyà, el concurs Garnatxes del Món viatja per primera vegada en 2016, 

amb la seva primera edició traslladada a Campo de Borja, Aragó, després a Sardenya, Itàlia 

(2017) i a la Terra Alta, Catalunya (2018). El Concurs va tornar a Perpinyà en 2019, i a l'any 

següent es va deslocalitzar a Montpeller, en col·laboració amb els Vins de Pays d'Oc, primer 

productor mundial de vins rosats de garnatxa. En 2021, la pandèmia va obligar a dividir 

l'esdeveniment en 4 tastos successius: Cebreros a Espanya, Perpinyà i Châteauneuf-du-Pape 

a França i Ascoli Piceno a Itàlia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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