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MERUM PRIORATI, entre els millors de l’Estat per Gilbert 
& Gaillard  

 

DESTÍ Sols Garnatxa i DESTÍ lideren la Selecció Gilbert & Gaillard dels 
100 millors vins de l’estat 

Els vins de Merum Priorati són Or amb excel·lents puntuacions 
obtingudes al certamen internacional que la prestigiosa capçalera 

francesa organitza anualment  

 

 

Sant Sadurní d’Anoia, Juliol de 2019. Merum Priorati abandera la Selecció 
Gilbert & Gaillard 2018 – 2019 dels millors vins de l’Estat. Els vins DESTÍ de 
Merum Priorati ocupen per puntuació el primer i segon lloc d’una llista de 100 vins, els 
millors segons el panell de tast de Gilbert & Gaillard d’entre les 1.500 referències 
presentades en el seu Concurs anual.  Així, DESTÍ Sols Garnatxa 2016 lidera aquesta 
llista amb 96 punts, seguit del DESTÍ 2016 amb 95 punts. 

 

 

        DESTÍ Sols Garnatxa, essència d’aquesta varietat. 
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Els tres vins de Merum Priorati presentats al Gilbert & Gaillard International 
Challenge d’enguany van obtenir excel·lents resultats, segons es va donar a conèixer el 
passat mes d’abril: 94 punts per Inici, 95 per Destí i 96 punts per Destí Sols 
Garnatxa. La prestigiosa capçalera francesa ha inclòs ara el DESTÍ Sols Garnatxa 2016 
i el DESTÍ 2016 en el Top 100. 

 

DESTÍ SOLS GARNATXA 2016: “Un Priorat que delectarà els winelovers 
més exigents” 

Merum Priorati DESTÍ Sols Garnatxa és l’expressió sincera de la garnatxa, un vi 
molt delicat i elegant. Com el seu nom indica, és un monovarietal de garnatxa però de 
raïm de dues finques que es vinifiquen per separat abans del cupatge. 

En paraules de l’enòleg de Merum Priorati Roger Oferil, “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”. 

Des de Gilbert & Gaillard descriuen DESTÍ Sols Garnatxa 2016 com un vi que 
seduirà els paladars més exigents: “Brillant, color grana vermell. Captivador, 
intens en nas amb fruita negra molt madura. En boca és seductor, combina 
delicadesa amb intensitat, els tanins rodons i elegants, Aquest Priorat 
delectarà els winelovers més exigents”. 

 

 

       Vista general de la finca Les Escomelles de Merum Priorati a Porrera, Priorat. 



COMMUNICATION 

 

 
 

 

 

DESTÍ 2016: “Un manual sobre el Priorat” 

Merum Priorati DESTÍ 2016 és un cupatge de garnatxa (60%), carinyena (30%) i 
syrah (10%). Prenent les paraules del seu elaborador Roger Oferil, “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 2016 és descrit per Gilbert & Gaillard com un llibre de text sobre el Priorat: 
“Brillant, de color grana fosc. Distingit i molt intens en nas, amb notes a 
fruita negra madura i pebre blanc. Exquisit, opulent i de gran complexitat 
en boca, de tanins madurs i amb un final fresc i molt tens. Un manual sobre 
el Priorat”. 

 

 

 

DESTÍ, el Priorat modern. 
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Reconeixement internacional 

 

El 2018 i el 2019 marquen un contrapunt en el reconeixement internacional 
de Merum Priorati. Els vins de Priorat del Grup PERE VENTURA sumen ors i 
excel·lents puntuacions en tots els certamens als quals s’ha presentat des del 2018: 
Gilbert & Gaillard, Grenaches du Monde, Decanter World Wine Awards, Mundus Vini, 
Sakura-Japan Women’s Wine Award, Berliner Wein Trophy i la Guia Peñín. Els vins 
mereixen també l’interès i recomanació de professionals del sector, com ara el reconegut 
sommelier Andreas Larsson (“Blind Tasted”), que els ha valorat per sobre dels 90 punts. 

 

 

 

Merum Priorati als certàmens internacionals d’aquest 2019. 


