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MERUM PRIORATI, a l’elit del Priorat 

El reconeixement continuat en certàmens internacionals 
referma el posicionament prèmium de Merum Priorati 

 
El celler del Grup PERE VENTURA rep l’or en tots els certàmens 

internacionals als quals s’ha presentat des del 2018 

Destí Sols Garnatxa, el nou vi del celler, obté l’Or en els prestigiosos 
concursos Grenaches du Monde i Gilbert & Gaillard International 

Challenge 
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Sant Sadurní d’Anoia, Abril de 2019. Gilbert & Gaillard ha valorat amb una excel·lent 
puntuació els tres vins que Merum Priorati ha presentat al certamen International 
Challenge de la prestigiosa capçalera: 94 punts per Inici 2016, 95 per Destí 2016 i 96 
punts per Destí Sols Garnatxa 2016. 

Destí Sols Garnatxa també ha obtingut l’OR al Grenaches du Monde, l’únic 
esdeveniment anual dedicat exclusivament a la Garnatxa i que avalua vins de tot el món 
elaborats amb aquesta varietat de raïm. Aquest és el segon reconeixement per aquest vi 
en un mes i guanya valor tenint en compte que Destí Sols Garnatxa es va llançar al mercat 
a finals del 2018 i només s’ha presentat a aquests dos certàmens. Com el seu nom indica, 
és un vi cent per cent garnatxa però de raïm de dues finques diferents de Merum Priorati 
que es vinifiquen per separat abans del cupatge. Destí Sols Garnatxa és la màxima 
expressió de la garnatxa, un vi molt delicat i elegant. 

Merum Priorati, a Porrera, Priorat, està obtenint l’Or en totes les competicions d’abast 
internacional a les quals s’ha presentat des del 2018. Així, Grenaches du Monde i Gilbert 
& Gailllard sumen als Decanter World Wine Awards, Mundus Vini, Sakura-Japan's 
Women Wine Award i Berliner Wein Trophy. Els vins també estan obtenint el 
reconeixement de professionals del sector com ara el reconegut sommelier Andreas 
Larsson (Blind Tasted), qui els ha valorat també per sobre dels noranta punts. 

 

Un reconeixement a vins que descriuen els seus orígens 

Els vins de Merum Priorati volen mostrar un retrat identitari de Porrera, la terra que ens 
marca i arrela; són una extensió de la tipicitat del terrer i la interpretació de la realitat 
humana i històrica d’aquest territori.  

Com explica Roger Oferil, enòleg del celler, "treballem el Priorat amb el màxim 
respecte acompanyant-lo per expressar el millor de si mateix. Són vins de marcada 
tipicitat i molta complexitat. Inici és l’arrel i la terra, representa el Priorat i ens 
representa a nosaltres mateixos; té tot el que esperes d’un Priorat. Destí és el batec 
enèrgic del terrer, el Priorat modern, un vi que expressa el potencial de la zona i les 
varietats, la garnatxa i la carinyena”. 

“Destí Sols Garnatxa és passió per la garnatxa i la seva màxima expressió, que com 
sabem és un dels dos puntals en l’elaboració tradicional de vins negres a la zona. Aquest 
vi mostra la millor versió de les diferents garnatxes que participen dels millors 
cupatges de Merum Priorati. Així, està elaborat a partir de garnatxes negres de les 
finques Les Escomelles i La Plana Marjot”. 

El Cel és un homenatge al Priorat clàssic, “un tribut als clàssics dels 90, amb el mateix 
perfil i estil de cupatge dels vins que van fer gran el Priorat” (garnatxa, carinyena i 
cabernet sauvignon). 

 


