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R E C O M A N E M

La quarta edició de la International Wine Challenge Merchant Awards 
Spain 2019, celebrada el 4 de novembre a l’Hotel Palace de Madrid, va 
premiar a Vins i Licors Grau com a “Mejor Tienda de Vinos Especializada”.

Aquests premis, originaris del Regne Unit, es van crear per reconèixer i 
premiar a tots aquells professionals que apropen el vi al gran públic i el 
jurat està format per grans prescriptors internacionals del món del vi.

Vins i Licors Grau és una empresa amb més de 40 anys d’experiència 
dedicada a la distribució i venda de vins i licors de tot el món. Disposa 
d’unes instal·lacions de 15.000 m2, de les quals 1.700 corresponen a la 
vinoteca, amb més de 12.000 referències de vins i licors, fet que la con-
solida actualment com una de les botigues de vins més grans del món, 
en espai i referències.

Vins i Licors Grau,
millor botiga de vins especialitzada

Flor d’Empordà, nou vi ja disponible
Sergio Dalma ha protagonitzat l’anunci televisiu que GrauOnline ha realitzat per totes les cadenes de televisió 
de Mediaset, Grup Cuatro, Pulsa i TV3 durant el mes de novembre.

Aquesta col·laboració coincideix amb el llançament del nou disc del cantant “30 y tanto...” que es va realitzar 
el 7 de novembre al Café Comercial de Madrid. Vins i Licors Grau hi van ser presents a través d’un maridatge 
molt especial: 5 cançons del Sergio Dalma maridat amb 5 vins. El tast va ser dirigir per Jordi Grau, enòleg i 
adjunt a gerència de Vins i Licors Grau.

Durant aquest acte es va fer la presentació oficial del vi Flor d’Empordà. Aquest vi és una col·laboració entre 
Vins i Licors Grau i Vinyes d’Olivardots que n’és l’elaborador, i ja està disponible, des del gener de 2020.
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El tast de Sara Pérez i René Barbier, que va tenir lloc el dimecres 13 de 
novembre a l’auditori de Vins i Licors Grau, va consistir en un recorre-
gut molt personal pels seus projectes de vida a través dels seus vins 
més emblemàtics: Els Escurçons 2006, Venus de la Figuera 2016, Clos 
Martinet 2017, Venus Blanc 2016, Venus Negre 2003, Gratallops Partida 
Bellvisos Magnum Negre 2005, Partida Pedrer Rosat 2017 i Mas Mar-
tinet Ranci Dolç. 

Sara Pérez i René Barbier provenen de dues famílies vinícoles del Pri-
orat amb molt de recorregut, com són la Família Pérez Ovejero de Mas 
Martinet i la Família Barbier Meyer, de Clos Mogador. Actualment la 
Sara és responsable de Mas Martinet i juntament amb el René formen 
Venus La Universal i Bellvisos. També col·laboren amb altres projectes 
com la Vinya del Vuit, Escabeces i Sindicat de la Figuera, entre d’altres.

Vins i Licors Grau ha organitzat 
aquest tast responent a la voluntat 
d’apropar el món del vi als profes-
sionals, oferint-los tastos magis-
trals amb personatges destacats 
de l’enologia i viticultura d’arreu.

L’acte ha finalitzat amb un aperitiu 
del Restaurant Casamar de Lla-
franc.

Un tast de vins amb dos grans elaboradors del Priorat


