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Innovació i qualitat
a Vins i Licors Grau
Les
instal·lacions
de Vins i Licors
Grau i el seu
model de
negoci s’han
convertit en
un referent
ineludible en
el món de la
distribució.
ixí ho ha confirmat l’Honorable
Sr. Joaquim Llena,
conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en la visita
realitzada el dimarts
6 d’octubre acompanyat del Sr. Joan Gené, director general
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries; el Sr.
Josep Guix, coordinador i representant
territorial del DAR a
Girona; l’Il·lustríssim
Sr. Lluís Medir, alcalde de Palafrugell; el
Sr. Sergi Sabrià, primer tinent d’alcalde
de la vila de Palafrugell, i els altres membres del consistori
que tancaven el seguici.
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En la visita a la seu
central de l’empresa,
ubicada a Palafrugell,
el conseller va destacar la difusió i el dinamisme que una
empresa d’aquestes
característiques
aporta a la comarca,
així com també va
deixar entreveure la
seva sorpresa en observar com d’un ne-

A dalt, l’Honorable Sr. Joaquim Llena, conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural; l’Il·lustríssim Sr. Lluís Medir, alcalde de Palafrugell; i Família Grau (d’esquerra a
dreta, Sr. Sergi Grau, Sr. Jordi Grau i Dillet, Sra. Ma. Dolors Segarra i Sr. Jordi Grau i Segarra). A sota, a l’esquerra, Honorable Sr. Joaquim Llena, Sr. Jordi Grau i Dillet, i Sr.
Sergi Grau. A la dreta, d’esquerra a dreta: Il·lustríssim Sr. Lluís Medir; Sr. Jordi Grau i Dillet; Honorable Sr. Joaquim Llena; Sra. M. Dolors Segarra; Sr. Joan Gené, director
general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries; Sr. Josep Guix, director territorial del DAR a Girona; Sr. Sergi Grau i Segarra i Sr. Jordi Grau i Segarra.

goci familiar iniciat
per M. Dolors Segarra i Jordi Grau s’havia arribat a un referent nacional gràcies
a l’esforç diari i la
il·lusió d’una nova
generació amb la incorporació al negoci
dels fills del matrimoni, Sergi i Jordi, i
unes instal·lacions
que signifiquen un
salt qualitatiu per
atendre la demanda
creixent del sector.
Una vegada a dins de
la vinacoteca, el conseller va poder apreciar l’extensa gamma

de referències que
formen l’oferta de
productes de Vins i
Licors Grau, i en va
destacar la importància dels vins catalans
com a producte d’alta
qualitat i als quals
l’empresa dóna un
clar suport amb una
àmplia gamma de varietats i DO pròpies
de la zona.

portant tasca que es
realitza promocionant
un dels binomis mediterranis amb més
tradició i amb un
arrelament tan important al municipi,
destacant la qualitat
que aquest infereix
en el vi, com ja es va
demostrar amb productors de referència
en el sector.

La indústria del suro,
amb el recent acord
signat per Vins i Licors Grau, va ser
motiu d’observació
per part del conseller,
que va valorar la im-

Els avenços tecnològics estan a l’ordre
del dia, i així es pot
comprovar a les instal·lacions de Vins i
Licors Grau, on l’Honorable Sr. Joaquim

Llena va poder comprovar per si sol les
aplicacions multimèdia, instal·lades via
pantalles tàctils a la
vinacoteca, on es
permet a l’usuari cercar entre les quasi
9.000 referències nacionals i internacionals de què l’empresa disposa, i obtenir
informació d’aquestes provinent dels
millors sommeliers.
Aprofitant la visita, el
matrimoni Grau-Segarra, així com els
seus fills, van voler
assabentar el conse-

ller que des del dia 1
d’octubre passat ja
no cal anar en persona a les instal·lacions
de l’empresa per poder disposar de l’àmplia oferta de vins i licors, ja que a través
de la seva botiga on
line (www.grauonline.com) les comandes es poden fer en
qualsevol moment
durant les 24 del dia i
els 365 dies de l’any,
i poden estar a disposició de qualsevol
persona en un termini màxim de 72 hores a casa seva.

