La Serra Blanc 2017 millor GARNATXA BLANCA de Catalunya
El passat 4 de novembre es va presentar La Guia de Vins de Catalunya 2020. Una guia que inclou
una fitxa tècnica i una valoració de tast de més de 1450 vins de tot el territori català, inclosos
vins de les 12 denominacions d'origen i fins i tot d'altres vins sense DO. Es tracta d’un llibre que
pretén informar els consumidors de vins catalans a partir d’un model de degustació a cegues,
transparent i rigorós, tot puntuant tots els factors implicats en un vi.
El vi La Serra Blanc 2017 lidera el rànquing de Garnatxa Blanca de Catalunya. Amb 9,79 punts,
es troba en la primera posició d’aquesta varietat de tot el territori català i també com el millor
vi de tota la Denominació d’Origen Terra Alta.
Altres vins del celler familiar Herència Altés ocupen les primeres
línies de la zona, com La Pilosa 2017 (amb 9,76 punts),
Trementinaire 2016 (amb 9,73 punts), o La Xalamera i La Serra
Negre amb més de 9,6 punts.Cal destacar a més, que a la Guia
2020, la 11a edició, es fa una menció especial als vins i a el
projecte d’Herència Altés:
"No volem parlar d'un sol vi del celler, volem explicar un
projecte jove i que està creixent amb solidesa i sostenibilitat.
Volem parlar de La Pilosa, La Serra Blanc o la Trementinaire:
tres vins que demostren que hi ha prou ofici per pensar en un
futur amb regularitat, amb un nivell més que òptim per
consolidar un discurs vitivinícola propi i amb personalitat. Són
aquests vins els que marquen el nivell d'un celler. Podríem
trobar vins amb més renom, més preu o més història... però fan falta més vins com aquests, d'una
sola finca, elaborats segons es mereixen cadascuna de les vinyes, amb una clara aposta pel gust
i les aromes de les fermentacions sense emmascarar amb aromes a bótes o llevats industrials.
Ens calen, diem, molts vins com aquests per establir una bona velocitat de creuer cap a
l'excel·lència de el vi català."

