
V
ins i Licors Grau, una de les vinoteques més
grans d’Europa, situada a Palafrugell,
segueix sorprenent als seu clients amb
noves propostes per tastar alguns dels

grans vins del seu extens catàleg, i dimecres 19 d’octu-
bre va celebrar un tast exclusiu amb el popular cantant
Sergio Dalma.

Aquesta vegada l’auditori es va reconvertir en una
autèntica sala de concerts, una festa per celebrar un
esdeveniment llargament postposat a causa de la
situació sanitària dels darrers dos anys. Un maridatge
molt especial dirigit per Jordi Grau, enòleg i adjunt a
gerència de Vins i Licors Grau.

Entre el públic els professionals i clients del món de
la restauració van poder gaudir d’un repàs de les can-
çons més icòniques de l’intèrpret. Un viatge al llarg dels
33 anys de carrera del cantant maridat amb 5 vins
d’excel·lència reconeguda, vinculats per origen, potèn-
cia, criança i diferents expressions o matisos, amb 5
grans cançons d’en Sergio Dalma. L’intèrpret a més va
obsequiar al públic assistent allargant el concert amb
diferents cançons del seu extens repertori.

Les cançons i els vins maridats varen ser: 
“Esa chica es mía”: Remelluri Blanc 2019, Nuestra

Señora de Remelluri (D.O.Ca. Rioja).
“Por amor al arte”: Olivardots VDO’ 1.15 (Carinyena

Pissara 2015, Vinyes d’Olivardots, D.O. Empordà). 
“Solo para ti”: 2017, Espectacle vins (D.O. Montsant).
“El mundo”: Io Sono Donatella 2015, Casato Prime

Donne (D.O.C.G Brunello di Montalcino).
“Bailar pegados”: Vega Sicília Único 2012, Bodegas

Vega Sicília (D.O. Ribera del Duero).
La família Grau propietària de la botiga física i de

Grau Online, disposa d’una extensa cartera de clients
que des de fa dècades confien en la sòlida  experièn-
cia de l’empresa per a gestionar la carta de vins i licors
dels seus establiments. La vetllada forma part del cicle
de tastos que s’organitzen en exclusiu a les
instal·lacions de Vins i Licors de Grau. 

Vins i Licors Grau celebra un
tast maridatge amb Sergio
Dalma a Palafrugell

(D’esquerra a dreta): Encarna Tirado de Mas Marroch
(Celler de Can Roca), Jordi Grau i Dolors Segarra
(propietarisde Vins i Licors Grau), Carmen Recio

(mànager de SergioDalma) i Carme Casacuberta
(propietària de Vinyesd'Olivardots), amb Sergio Dalma
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