
 

 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Pinord premiada en el centenari 
de la Unió Vinícola del Penedès 

 

L’acte de lliurament de distincions va ser presidit  
per Sa Altesa Real el Príncep d’Astúries 

 
El Príncep d’Astúries, Felip de Borbó, va presidir el sopar del centenari de la Unió 
Vinícola de l’Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès, el passat dimarts dotze de 
desembre davant els productors vitivinícoles de la comarca. La Unió Vinícola del 
Penedès, creada al 1906, va distingir durant el sopar commemoratiu a Josep Maria 
Tetas de PINORD, com un dels seus tres socis més veterans.  
 
Sa Altesa Reial va avalar la trajectòria i va destacar el treball dut a terme pels 
elaboradors de vi i cava de la zona, de qui va dir que “han promogut la constant millora 
de les vinyes i han apostat sempre per produccions de qualitat”. Segons Felip de 
Borbó, el Penedès s’ha convertit “en una de les regions vitivinícoles espanyoles amb 
més projecció en el món sencer”.  
 
Al 1942, Josep Maria Tetas va crear l’actual celler, instal·lant-lo a Vilafranca del 
Penedès, a només quatre quilòmetres de la finca original. Aquest celler és l’hereva 
dels mètodes tradicionals familiars, creixent des de la seva apertura i convertint-se 
avui dia en una de les més reputats cellers elaboradores de tot el país. En aquests 
moments, Pinord compta amb instal·lacions capaces d’elaborar més de cinc milions 
d’ampolles l’any, però conservant sempre el segell de producció familiar.  

 

 
BODEGUES PINORD, empresa familiar establerta a Vilafranca del Penedès, compta 
amb una llarga tradició vitivinícola realizant l’elaboració, criança i l’embotellament dels 
seus productes. Al voltant d’aquesta localitat es troben les vinyes en les quals es 
cultiven diferents variertats com: Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay i 
Gewurstraminer entre les varietats de raïm blanc i, entre les de raïm negre, destaca el 
Tempranillo, la Garnatxa i les apreciades Merlot i Cabernet Sauvignon. D’aquestes 
dues últimes, Bodegues Pinord ha estat una de las pioneres en l’adaptació d’aquestes 
vinyes en el Penedès. Des de l’any 2002 Pinord té també bodega a Bellmunt del 
Priorat, en la denominació d’origen  qualificada Priorat, on cultiva i cuida les Garnatxa i 
Carinyena, juntament amb les noves “cepas” de Cabernet Sauvignon, Syrah i Merlot. 
 

 

Vilafranca del Penedès, 19 de desembre de 2006 

 


