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El 15 de novembre l’empresa va
celebrar una multitudinària festa
d’aniversari amb més de 3.000
persones de l’àmbit estatal i in-
ternacional provinents del món
del vi, sector empresarial i institu-
cional, canal HORECA, a més de
clients, proveïdors, amics i fami-
liars.

La celebració va servir per
inaugurar, al mateix temps, l’am-

pliació de les instal·lacions que
Vins i Licors Grau ha experimen-
tat recentment. Destaquen un
nou magatzem climatitzat de
1.200 m² que s’afegeix als 8.000
m² ja existents. Així mateix, s’ha
augmentat l’espai de la vinoteca
amb 500 m² que corresponen a
la selecció Grans Vins i a la zona
de vins blancs i rosat. A més, s’ha
creat un espai subterrani de 400
m² dedicat a la realització de pre-
sentacions i tastos de vins, com
també un celler d’anyades anti-

gues amb vins que van dels anys
vint fins als anys vuitanta.

Algunes de les cares conegu-
des que van assistir a la trobada
van ser destacats viticultors i
personalitats de l’entorn del vi
com ara Carlos Falcó, marquès
de Griñón; Xandra Falcó, mar-
quesa de Mirabel; Telmo Rodrí-
guez, reconegut enòleg de la Rio-
ja; Maria del Mar Raventós, presi-
denta de Codorniu; José Manuel
de la Mata, del Grup VARMA; Pe-
dro Aznar, de Marqués de Riscal;

Josep Roca, sommelier d’El Ce-
ller de Can Roca; David Mascort,
secretari general del Departa-
ment d’Agricultura de la Genera-
litat, i Antoni Fernández Teixidó,
exconseller de la Generalitat, que
va inaugurar les instal·lacions al
2003, entre d’altres.

L’encarregat de conduir l’acte
va ser el presentador de televisió
i periodista Manel Fuentes, seguit
de les paraules emotives i prope-
res de Jordi Grau, director gene-
ral de Vins i Licors Grau. L’alcalde

de Palafrugell va ser l’encarregat
de cloure l’acte, el qual va exaltar
el model d’empresa de Grau.

En una part més lúdica, Fuen-
tes va interactuar amb alguns
dels convidats com ara Josep
Roca, Antoni Fernández Teixidó,
Carlos Falcó, Xandra Falcó i Ber-
tín Osborne, preguntant-los qui-
na relació tenien amb Vins i Li-
cors Grau. En paraules de Josep
Roca: “Puc dir que Grau és la mi-
llor botiga de vins del món”, i Car-
los Falcó corroborava: “He recor-
rido todo el mundo y en mi vida
no he visto un almacén de vinos
como este.” Osborne va obse-
quiar els assistents amb una ac-
tuació musical. El Celler de Can
Roca va ser l’encarregat de servir
l’aperitiu de la celebració acom-
panyat de vins i caves/champag-
nes d’algunes grans marques re-
presentades per Grau.

Vins i Licors Grau té actual-
ment 12.000 referències de tot el
món a través de la venda directa
al públic o del seu canal en línia
www.grauonline.com. Amb
aquesta ampliació es pretén
també reforçar aquesta darrera
vessant del negoci, que actual-
ment representa el 10% de la
facturació global. ■
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Vins i Licors Grau aplega
destacats representats del món
del vi en el seu 40è aniversari
Té dotze mil referències de tot el món que es poden trobar a les seves
ampliades i renovades instal·lacions de Palafrugell i al canal en línia

La família Grau amb Manel Fuentes i l’alcalde de Palafrugell durant la cloenda de l’acte. A baix, aspecte de les instal·lacions i l’actuació de Bertín Osborne ■ PACO DALMAU


