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Març 2014
I Mostra de formatges catalans i vins del Priorat
Inici: 30/03/2014 - 10:00
Finalització: 14/03/2014 - 14:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Gratallops
I Mostra de formatges catalans i vins del Priorat
Diumenge 30 de març de 10 a 14 h
Per una banda, productors formatgers d´arreu de Catalunya elaboradors de deliciosos formatges 100% artesanals.
I per una altra banda, productors d´excel.lents vins amb segell D.O.Q Priorat o D.O.Montsant.
Un matí ideal per a degustar, aprendre, intercanviar, adquirir i gaudir.
Per fi, una mostra de formatges catalans i vins del Priorat, al Priorat!!!
Una mostra única i excitant.
Preu: 12 €
Més informació a:
Restaurant Les Figueres
De la Font, 38
43737 GRATALLOPS
info@closfigueras.com
977 262 373
627 471 732
GPS: 41.192146 / 0.777615
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36a edició Jocs Florals de Torroja del Priorat
Inici: 30/03/2014 - 11:47
Finalització: 25/04/2014 - 11:47
Categoria: Cultural
Lloc: Torroja del Priorat
JOCS FLORALS – 36 edició
Torroja del Priorat
PREMIS ORDINARIS
Flor Natural
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de l’Amor o de qualsevol aspecte que giri al voltant de la temàtica
amorosa i de les relacions humanes (incloent el desamor o fins i tot l’odi). Cal que tinguin un mínim de 80 versos (línies).
Dotat amb 700 €.
Englantina d’Or
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Pàtria Catalana des d’un punt de vista simbòlic, històric, metafísic
o d’exaltació, de la totalitat o només d’una sola part dels Països Catalans. Cal que tingui un mínim de 40 versos (línies). Dotat
amb 350 €.
Viola d’Or i Argent
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Fe o l’Espiritualitat de l’ésser humà (des dels aspectes dels
creients als dels no creients, temàtica introspectiva, reflexiva o filosòfica, incloent pensaments al voltant de la Vida i de la
Mort). Cal que tinguin un mínim de 40 versos (línies).Dotat amb 350 €.
Totes les obres han d’estar escrites de la manera que l’autor cregui més convenient (en un sol poema, en poemes diversos, en
vers lliure, en cal•ligrames, en sonets, en forma d’haikús, etc.).

PREMIS EXTRAORDINARIS
Premi Marcel Sentis
A la millor narració curta en prosa de tema lliure. Amb una extensió mínima de 10 fulls i màxima de quinze. Dotat amb 650 €.
Premi de Recerca Jaume Ardèvol i Cabrer
Al millor treball de recerca sobre l’àmbit territorial de la comarca del Priorat, els seus pobles i la seva gent, des de perspectives
com ara l’agrícola, l’econòmica, la històrica, la cultural... etcètera. Dotat amb 650 €.
Premi Montsant
A la Millor poesia o narració curta, d’una experiència viscuda ( a casa, a l’escola a les vacances...) amb una extensió màxima
de dos fulls. Hi haurà dues categories:
Infantil: participants de 8 a 11 anys.
Juvenil: participants de 12 a 16 anys.
Dotat amb un lot de material escolar i multimèdia.
CONVOCATÒRIA:
El Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat, amb la col•laboració de l’Ajuntament de la Vila i el Centre
d’Estudis del Priorat, convoca la trenta-cinquena edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. El lliurament de premis se
celebrarà el dissabte 10 de maig a les 6 de la tarda.
CONDICIONS:
Totes les obres presentades als premis ordinaris i extraordinaris han de ser originals i inèdites i escrites en català. S’han
d’enviar tres còpies, sense signar identificades amb un lema. S’han d’acompanyar d’un sobre tancat, amb el lema i el premi a
què aspiren indicats a l’exterior, i el nom i l’adreça de l’autor a l’interior. Els participants juvenils i infantils han de posar
l’edat a l’obra i al lema. El termini d’admissió d’originals acabarà el 25 d’abril. Adreça d’enviament: Centre Cultural i
Recreatiu La Unió, carrer Major, 33 – 43737 Torroja del Priorat.
El jurat, a excepció del premi Priorat, està constituït per Jaume Nolla, Jose Sánchez Cervelló, Agustí Masip, Fede Cortes i
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Carles Figuerola, en qualitat de secretari.
El Jurat del premi Priorat estarà format per un representant del Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat i
dues persones representatives del món associatiu i cultural de la comarca.
El Jurat, es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi que no tingui la qualitat suficient, i també el de concedir
accèssits.
Tots els guanyadors, conjuntament amb el premi, rebran un record d’aquesta diada.
No es retornen els treballs.
Per a més aclariments: tels. 977 83 92 67, de 10 a 12h del matí.
Torroja del Priorat, gener de 2014
www.jocsfloralstorrojadelpriorat.com

36a edició Jocs Florals de Torroja del Priorat
Inici: 16/03/2014 - 11:47
Finalització: 25/04/2014 - 11:47
Categoria: Cultural
Lloc: Torroja del Priorat
JOCS FLORALS – 36 edició
Torroja del Priorat
PREMIS ORDINARIS
Flor Natural
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de l’Amor o de qualsevol aspecte que giri al voltant de la temàtica
amorosa i de les relacions humanes (incloent el desamor o fins i tot l’odi). Cal que tinguin un mínim de 80 versos (línies).
Dotat amb 700 €.
Englantina d’Or
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Pàtria Catalana des d’un punt de vista simbòlic, històric, metafísic
o d’exaltació, de la totalitat o només d’una sola part dels Països Catalans. Cal que tingui un mínim de 40 versos (línies). Dotat
amb 350 €.
Viola d’Or i Argent
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Fe o l’Espiritualitat de l’ésser humà (des dels aspectes dels
creients als dels no creients, temàtica introspectiva, reflexiva o filosòfica, incloent pensaments al voltant de la Vida i de la
Mort). Cal que tinguin un mínim de 40 versos (línies).Dotat amb 350 €.
Totes les obres han d’estar escrites de la manera que l’autor cregui més convenient (en un sol poema, en poemes diversos, en
vers lliure, en cal•ligrames, en sonets, en forma d’haikús, etc.).

PREMIS EXTRAORDINARIS
Premi Marcel Sentis
A la millor narració curta en prosa de tema lliure. Amb una extensió mínima de 10 fulls i màxima de quinze. Dotat amb 650 €.
Premi de Recerca Jaume Ardèvol i Cabrer
Al millor treball de recerca sobre l’àmbit territorial de la comarca del Priorat, els seus pobles i la seva gent, des de perspectives
com ara l’agrícola, l’econòmica, la històrica, la cultural... etcètera. Dotat amb 650 €.
Premi Montsant
A la Millor poesia o narració curta, d’una experiència viscuda ( a casa, a l’escola a les vacances...) amb una extensió màxima

Agenda d'activitats

turismepriorat.org

3

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

de dos fulls. Hi haurà dues categories:
Infantil: participants de 8 a 11 anys.
Juvenil: participants de 12 a 16 anys.
Dotat amb un lot de material escolar i multimèdia.
CONVOCATÒRIA:
El Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat, amb la col•laboració de l’Ajuntament de la Vila i el Centre
d’Estudis del Priorat, convoca la trenta-cinquena edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. El lliurament de premis se
celebrarà el dissabte 10 de maig a les 6 de la tarda.
CONDICIONS:
Totes les obres presentades als premis ordinaris i extraordinaris han de ser originals i inèdites i escrites en català. S’han
d’enviar tres còpies, sense signar identificades amb un lema. S’han d’acompanyar d’un sobre tancat, amb el lema i el premi a
què aspiren indicats a l’exterior, i el nom i l’adreça de l’autor a l’interior. Els participants juvenils i infantils han de posar
l’edat a l’obra i al lema. El termini d’admissió d’originals acabarà el 25 d’abril. Adreça d’enviament: Centre Cultural i
Recreatiu La Unió, carrer Major, 33 – 43737 Torroja del Priorat.
El jurat, a excepció del premi Priorat, està constituït per Jaume Nolla, Jose Sánchez Cervelló, Agustí Masip, Fede Cortes i
Carles Figuerola, en qualitat de secretari.
El Jurat del premi Priorat estarà format per un representant del Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat i
dues persones representatives del món associatiu i cultural de la comarca.
El Jurat, es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi que no tingui la qualitat suficient, i també el de concedir
accèssits.
Tots els guanyadors, conjuntament amb el premi, rebran un record d’aquesta diada.
No es retornen els treballs.
Per a més aclariments: tels. 977 83 92 67, de 10 a 12h del matí.
Torroja del Priorat, gener de 2014
www.jocsfloralstorrojadelpriorat.com
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36a edició Jocs Florals de Torroja del Priorat
Inici: 23/03/2014 - 11:47
Finalització: 25/04/2014 - 11:47
Categoria: Cultural
Lloc: Torroja del Priorat
JOCS FLORALS – 36 edició
Torroja del Priorat
PREMIS ORDINARIS
Flor Natural
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de l’Amor o de qualsevol aspecte que giri al voltant de la temàtica
amorosa i de les relacions humanes (incloent el desamor o fins i tot l’odi). Cal que tinguin un mínim de 80 versos (línies).
Dotat amb 700 €.
Englantina d’Or
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Pàtria Catalana des d’un punt de vista simbòlic, històric, metafísic
o d’exaltació, de la totalitat o només d’una sola part dels Països Catalans. Cal que tingui un mínim de 40 versos (línies). Dotat
amb 350 €.
Viola d’Or i Argent
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Fe o l’Espiritualitat de l’ésser humà (des dels aspectes dels
creients als dels no creients, temàtica introspectiva, reflexiva o filosòfica, incloent pensaments al voltant de la Vida i de la
Mort). Cal que tinguin un mínim de 40 versos (línies).Dotat amb 350 €.
Totes les obres han d’estar escrites de la manera que l’autor cregui més convenient (en un sol poema, en poemes diversos, en
vers lliure, en cal•ligrames, en sonets, en forma d’haikús, etc.).

PREMIS EXTRAORDINARIS
Premi Marcel Sentis
A la millor narració curta en prosa de tema lliure. Amb una extensió mínima de 10 fulls i màxima de quinze. Dotat amb 650 €.
Premi de Recerca Jaume Ardèvol i Cabrer
Al millor treball de recerca sobre l’àmbit territorial de la comarca del Priorat, els seus pobles i la seva gent, des de perspectives
com ara l’agrícola, l’econòmica, la històrica, la cultural... etcètera. Dotat amb 650 €.
Premi Montsant
A la Millor poesia o narració curta, d’una experiència viscuda ( a casa, a l’escola a les vacances...) amb una extensió màxima
de dos fulls. Hi haurà dues categories:
Infantil: participants de 8 a 11 anys.
Juvenil: participants de 12 a 16 anys.
Dotat amb un lot de material escolar i multimèdia.
CONVOCATÒRIA:
El Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat, amb la col•laboració de l’Ajuntament de la Vila i el Centre
d’Estudis del Priorat, convoca la trenta-cinquena edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. El lliurament de premis se
celebrarà el dissabte 10 de maig a les 6 de la tarda.
CONDICIONS:
Totes les obres presentades als premis ordinaris i extraordinaris han de ser originals i inèdites i escrites en català. S’han
d’enviar tres còpies, sense signar identificades amb un lema. S’han d’acompanyar d’un sobre tancat, amb el lema i el premi a
què aspiren indicats a l’exterior, i el nom i l’adreça de l’autor a l’interior. Els participants juvenils i infantils han de posar
l’edat a l’obra i al lema. El termini d’admissió d’originals acabarà el 25 d’abril. Adreça d’enviament: Centre Cultural i
Recreatiu La Unió, carrer Major, 33 – 43737 Torroja del Priorat.
El jurat, a excepció del premi Priorat, està constituït per Jaume Nolla, Jose Sánchez Cervelló, Agustí Masip, Fede Cortes i
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Carles Figuerola, en qualitat de secretari.
El Jurat del premi Priorat estarà format per un representant del Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat i
dues persones representatives del món associatiu i cultural de la comarca.
El Jurat, es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi que no tingui la qualitat suficient, i també el de concedir
accèssits.
Tots els guanyadors, conjuntament amb el premi, rebran un record d’aquesta diada.
No es retornen els treballs.
Per a més aclariments: tels. 977 83 92 67, de 10 a 12h del matí.
Torroja del Priorat, gener de 2014
www.jocsfloralstorrojadelpriorat.com

Cine a l'Artesana: La ladrona de libros
Inici: 23/03/2014 - 18:00
Finalització: 23/03/2014 - 20:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
Cine mes de març al teatre l'Artesana de Falset
Diumenge 23 de març a les 6 de la tarda
Pel?lícula: La ladrona de libros
Liesel Mamminger és una nena de 9 anys adoptada per una família obrera alemanya durant la Segona Guerra Mundial.
Ajudada pel seu pare adoptiu, la jove aprèn a llegir i compartir llibres amb els seus veïns i amb Rudy, un home jueu que viu
amagat a casa seva. El partit de Hitler és molt poderós i cada
vegada són més els adeptes que s'uneixen a la seva causa. La nena aconsegueix distreure’s dels bombardejos amb la lectura de
les novel?les que roba, però, serà la història que ella mateixa està escrivint la que li salvi la vida.
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Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 15/03/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €

Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 22/03/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €
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Tasta Montsant al Castell del Vi (març 2014)
Inici: 22/03/2014 - 12:00
Finalització: 22/03/2014 - 13:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Tasta Montsant al Castell del Vi
La DO Montsant organitza el 22 de març un nou tast de vins amb l’objectiu de donar a conèixer entre els afeccionats al vi la
DO, els seus trets més característics i també la seva diversitat.
En el tast del 22 de març (12h, Castell del Vi de Falset), l’enòleg Pep Aguilar serà l’encarregat de guiar els assistents per la
DO de la mà de 4 vins: un blanc, dos negres i un dolç. Els vins que s’hi tastaran seran:
• Dido Blanc (Venus La Universal)
• Comunica (Celler Comunica)
• Anexe Samsó (Celler Cedó Anguera)
• Dolç d’Orto Blanc (Orto Vins)
El tast d’aquests vins i les explicacions de l’enòleg acostaran als assistents com les varietats, els sòls, la climatologia, la mà de
l’home... són font de matisos que acaben definint el producte final.
Alhora, aquests tastos són l’excusa perfecta per conèixer millor el món del vi, ja que s’obre la porta a l’intercanvi
d’impressions amb l’enòleg i a la resolució dels dubtes que puguin sorgir.
El tast té un preu de 10€, en el que s’inclou la visita al Castell del Vi de Falset, un centre d’interpretació i espai expositiu que
permet copsar de manera clara, sintètica i interactiva la història i les particularitats de la comarca del Priorat a través del vi i de
les dues DO del territori: DO Montsant i DOQ Priorat.
Les places per assistir al tast són limitades. Cal inscriure-s’hi prèviament en el següent enllaç:
http://www.domontsant.com/ca/montsant-enoturistic/tast/tasta-montsant-22-de-marc
CONSELL REGULADOR DE LA DO MONTSANT
Tel.: 977 831 742
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Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 29/03/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €

Clavellinera 2.dansa 2014. Tastets de dansa tradicional i antiga
Inici: 29/03/2014 - 18:00
Finalització: 29/03/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
CLAVELLINERA 2.DANSA 2014
Tastets de dansa tradicional i antiga
Dissabte 29 de març
Sessió inaugural
Danses i Contradanses 1714-2014
Dansa: Lídia de Mena & Música: Francesc Tomàs “Panxito
Lloc: Falset—Gimnàs Pavelló Poliesportiu
Places limitades: 30 persones – majors de 16 anys –
Horari. de 18.00 a 21 h
Preu: 8 €
Inscripcions: fins a una setmana abans de la sessió
Informació i inscripcions a: clavellinera@gmail.com o www.laclavellinera.cat
Telèfon:34 655 043 370
Col·labora: Ajuntament de Falset
Per a veure informació de totes les sessions programades mirar el document de l'apartat descàrregues
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Abril 2014
Cicle d'excursions guiades pels Camins del vi 2014: Sabors i colors
Inici: 20/04/2014 - 09:00
Finalització: 20/04/2014 - 17:00
Categoria: Senderisme
Lloc: Gratallops
CICLE D'EXCURSIONS GUIADES PELS CAMINS DEL VI 2014
Especial Setmana Santa
Sabors i colors
Punt de sortida: La Vilella Baixa
Horari: de 9:30 a 13:15 h
Distància: 7 km.
Desnivells: +85 -117
Preu: 17 € (inclou l'excursió guiada, la visita a un celler i un tast de vins)
Més informació i inscripcions:
CATSUD
Tel.: 626 684 917
info@catsud.com
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36a edició Jocs Florals de Torroja del Priorat
Inici: 20/04/2014 - 11:47
Finalització: 25/04/2014 - 11:47
Categoria: Cultural
Lloc: Torroja del Priorat
JOCS FLORALS – 36 edició
Torroja del Priorat
PREMIS ORDINARIS
Flor Natural
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de l’Amor o de qualsevol aspecte que giri al voltant de la temàtica
amorosa i de les relacions humanes (incloent el desamor o fins i tot l’odi). Cal que tinguin un mínim de 80 versos (línies).
Dotat amb 700 €.
Englantina d’Or
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Pàtria Catalana des d’un punt de vista simbòlic, històric, metafísic
o d’exaltació, de la totalitat o només d’una sola part dels Països Catalans. Cal que tingui un mínim de 40 versos (línies). Dotat
amb 350 €.
Viola d’Or i Argent
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Fe o l’Espiritualitat de l’ésser humà (des dels aspectes dels
creients als dels no creients, temàtica introspectiva, reflexiva o filosòfica, incloent pensaments al voltant de la Vida i de la
Mort). Cal que tinguin un mínim de 40 versos (línies).Dotat amb 350 €.
Totes les obres han d’estar escrites de la manera que l’autor cregui més convenient (en un sol poema, en poemes diversos, en
vers lliure, en cal•ligrames, en sonets, en forma d’haikús, etc.).

PREMIS EXTRAORDINARIS
Premi Marcel Sentis
A la millor narració curta en prosa de tema lliure. Amb una extensió mínima de 10 fulls i màxima de quinze. Dotat amb 650 €.
Premi de Recerca Jaume Ardèvol i Cabrer
Al millor treball de recerca sobre l’àmbit territorial de la comarca del Priorat, els seus pobles i la seva gent, des de perspectives
com ara l’agrícola, l’econòmica, la històrica, la cultural... etcètera. Dotat amb 650 €.
Premi Montsant
A la Millor poesia o narració curta, d’una experiència viscuda ( a casa, a l’escola a les vacances...) amb una extensió màxima
de dos fulls. Hi haurà dues categories:
Infantil: participants de 8 a 11 anys.
Juvenil: participants de 12 a 16 anys.
Dotat amb un lot de material escolar i multimèdia.
CONVOCATÒRIA:
El Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat, amb la col•laboració de l’Ajuntament de la Vila i el Centre
d’Estudis del Priorat, convoca la trenta-cinquena edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. El lliurament de premis se
celebrarà el dissabte 10 de maig a les 6 de la tarda.
CONDICIONS:
Totes les obres presentades als premis ordinaris i extraordinaris han de ser originals i inèdites i escrites en català. S’han
d’enviar tres còpies, sense signar identificades amb un lema. S’han d’acompanyar d’un sobre tancat, amb el lema i el premi a
què aspiren indicats a l’exterior, i el nom i l’adreça de l’autor a l’interior. Els participants juvenils i infantils han de posar
l’edat a l’obra i al lema. El termini d’admissió d’originals acabarà el 25 d’abril. Adreça d’enviament: Centre Cultural i
Recreatiu La Unió, carrer Major, 33 – 43737 Torroja del Priorat.
El jurat, a excepció del premi Priorat, està constituït per Jaume Nolla, Jose Sánchez Cervelló, Agustí Masip, Fede Cortes i
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Carles Figuerola, en qualitat de secretari.
El Jurat del premi Priorat estarà format per un representant del Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat i
dues persones representatives del món associatiu i cultural de la comarca.
El Jurat, es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi que no tingui la qualitat suficient, i també el de concedir
accèssits.
Tots els guanyadors, conjuntament amb el premi, rebran un record d’aquesta diada.
No es retornen els treballs.
Per a més aclariments: tels. 977 83 92 67, de 10 a 12h del matí.
Torroja del Priorat, gener de 2014
www.jocsfloralstorrojadelpriorat.com

Cicle d'excursions guiades pels Camins del vi 2014: Enoturisme en 3 DO
Inici: 18/04/2014 - 09:00
Finalització: 20/04/2014 - 17:00
Categoria: Senderisme
CICLE D'EXCURSIONS GUIADES PELS CAMINS DEL VI 2014
Especial Setmana Santa
Entourisme en 3 DO
Els més gourmets podeu gaudir de caminades curtes acompanyats d’un guia i que us donaran temps per visitar els cellers de 3
denominacions d’origen diferent i assaborir els seus deliciosos vins. Us proposem 3 DOs ben diferenciades i reconegudes
internacionalment, com són la DOQ Priorat, la DO Montsant i la DO Terra Alta. Tot plegant, allotjant-vos en un acollidor
hotel amb més de 90 d’història.
Preu: 215 €
Més informació i reserves a:
El Brogit
Tel.: 689 006 199
guiatges@elbrogit.com
www.elbrogit.com
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Cicle d'excursions guiades pels Camins del vi 2014: A la recerca del tresor del Priorat
Inici: 13/04/2014 - 09:30
Finalització: 13/04/2014 - 17:00
Categoria: Senderisme
Lloc: Cornudella de Montsant
CICLE D'EXCURSIONS GUIADES PEL CAMINS DEL VI 2014
A la recerca del tresor del Priorat (excursió interactiva i teatralitzada)
Punt de sortida: Cornudella de Montsant
Per a més informació i reserves:
El Brogit
Tel.: 689 006 199
guiatges@elbrogit.com
www.elbrogit.com
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36a edició Jocs Florals de Torroja del Priorat
Inici: 13/04/2014 - 11:47
Finalització: 25/04/2014 - 11:47
Categoria: Cultural
Lloc: Torroja del Priorat
JOCS FLORALS – 36 edició
Torroja del Priorat
PREMIS ORDINARIS
Flor Natural
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de l’Amor o de qualsevol aspecte que giri al voltant de la temàtica
amorosa i de les relacions humanes (incloent el desamor o fins i tot l’odi). Cal que tinguin un mínim de 80 versos (línies).
Dotat amb 700 €.
Englantina d’Or
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Pàtria Catalana des d’un punt de vista simbòlic, històric, metafísic
o d’exaltació, de la totalitat o només d’una sola part dels Països Catalans. Cal que tingui un mínim de 40 versos (línies). Dotat
amb 350 €.
Viola d’Or i Argent
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Fe o l’Espiritualitat de l’ésser humà (des dels aspectes dels
creients als dels no creients, temàtica introspectiva, reflexiva o filosòfica, incloent pensaments al voltant de la Vida i de la
Mort). Cal que tinguin un mínim de 40 versos (línies).Dotat amb 350 €.
Totes les obres han d’estar escrites de la manera que l’autor cregui més convenient (en un sol poema, en poemes diversos, en
vers lliure, en cal•ligrames, en sonets, en forma d’haikús, etc.).

PREMIS EXTRAORDINARIS
Premi Marcel Sentis
A la millor narració curta en prosa de tema lliure. Amb una extensió mínima de 10 fulls i màxima de quinze. Dotat amb 650 €.
Premi de Recerca Jaume Ardèvol i Cabrer
Al millor treball de recerca sobre l’àmbit territorial de la comarca del Priorat, els seus pobles i la seva gent, des de perspectives
com ara l’agrícola, l’econòmica, la històrica, la cultural... etcètera. Dotat amb 650 €.
Premi Montsant
A la Millor poesia o narració curta, d’una experiència viscuda ( a casa, a l’escola a les vacances...) amb una extensió màxima
de dos fulls. Hi haurà dues categories:
Infantil: participants de 8 a 11 anys.
Juvenil: participants de 12 a 16 anys.
Dotat amb un lot de material escolar i multimèdia.
CONVOCATÒRIA:
El Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat, amb la col•laboració de l’Ajuntament de la Vila i el Centre
d’Estudis del Priorat, convoca la trenta-cinquena edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. El lliurament de premis se
celebrarà el dissabte 10 de maig a les 6 de la tarda.
CONDICIONS:
Totes les obres presentades als premis ordinaris i extraordinaris han de ser originals i inèdites i escrites en català. S’han
d’enviar tres còpies, sense signar identificades amb un lema. S’han d’acompanyar d’un sobre tancat, amb el lema i el premi a
què aspiren indicats a l’exterior, i el nom i l’adreça de l’autor a l’interior. Els participants juvenils i infantils han de posar
l’edat a l’obra i al lema. El termini d’admissió d’originals acabarà el 25 d’abril. Adreça d’enviament: Centre Cultural i
Recreatiu La Unió, carrer Major, 33 – 43737 Torroja del Priorat.
El jurat, a excepció del premi Priorat, està constituït per Jaume Nolla, Jose Sánchez Cervelló, Agustí Masip, Fede Cortes i
Agenda d'activitats
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Carles Figuerola, en qualitat de secretari.
El Jurat del premi Priorat estarà format per un representant del Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat i
dues persones representatives del món associatiu i cultural de la comarca.
El Jurat, es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi que no tingui la qualitat suficient, i també el de concedir
accèssits.
Tots els guanyadors, conjuntament amb el premi, rebran un record d’aquesta diada.
No es retornen els treballs.
Per a més aclariments: tels. 977 83 92 67, de 10 a 12h del matí.
Torroja del Priorat, gener de 2014
www.jocsfloralstorrojadelpriorat.com

36a edició Jocs Florals de Torroja del Priorat
Inici: 06/04/2014 - 11:47
Finalització: 25/04/2014 - 11:47
Categoria: Cultural
Lloc: Torroja del Priorat
JOCS FLORALS – 36 edició
Torroja del Priorat
PREMIS ORDINARIS
Flor Natural
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de l’Amor o de qualsevol aspecte que giri al voltant de la temàtica
amorosa i de les relacions humanes (incloent el desamor o fins i tot l’odi). Cal que tinguin un mínim de 80 versos (línies).
Dotat amb 700 €.
Englantina d’Or
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Pàtria Catalana des d’un punt de vista simbòlic, històric, metafísic
o d’exaltació, de la totalitat o només d’una sola part dels Països Catalans. Cal que tingui un mínim de 40 versos (línies). Dotat
amb 350 €.
Viola d’Or i Argent
Totes les obres que optin a aquest premi han de parlar de la Fe o l’Espiritualitat de l’ésser humà (des dels aspectes dels
creients als dels no creients, temàtica introspectiva, reflexiva o filosòfica, incloent pensaments al voltant de la Vida i de la
Mort). Cal que tinguin un mínim de 40 versos (línies).Dotat amb 350 €.
Totes les obres han d’estar escrites de la manera que l’autor cregui més convenient (en un sol poema, en poemes diversos, en
vers lliure, en cal•ligrames, en sonets, en forma d’haikús, etc.).

PREMIS EXTRAORDINARIS
Premi Marcel Sentis
A la millor narració curta en prosa de tema lliure. Amb una extensió mínima de 10 fulls i màxima de quinze. Dotat amb 650 €.
Premi de Recerca Jaume Ardèvol i Cabrer
Al millor treball de recerca sobre l’àmbit territorial de la comarca del Priorat, els seus pobles i la seva gent, des de perspectives
com ara l’agrícola, l’econòmica, la històrica, la cultural... etcètera. Dotat amb 650 €.
Premi Montsant
A la Millor poesia o narració curta, d’una experiència viscuda ( a casa, a l’escola a les vacances...) amb una extensió màxima
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de dos fulls. Hi haurà dues categories:
Infantil: participants de 8 a 11 anys.
Juvenil: participants de 12 a 16 anys.
Dotat amb un lot de material escolar i multimèdia.
CONVOCATÒRIA:
El Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat, amb la col•laboració de l’Ajuntament de la Vila i el Centre
d’Estudis del Priorat, convoca la trenta-cinquena edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. El lliurament de premis se
celebrarà el dissabte 10 de maig a les 6 de la tarda.
CONDICIONS:
Totes les obres presentades als premis ordinaris i extraordinaris han de ser originals i inèdites i escrites en català. S’han
d’enviar tres còpies, sense signar identificades amb un lema. S’han d’acompanyar d’un sobre tancat, amb el lema i el premi a
què aspiren indicats a l’exterior, i el nom i l’adreça de l’autor a l’interior. Els participants juvenils i infantils han de posar
l’edat a l’obra i al lema. El termini d’admissió d’originals acabarà el 25 d’abril. Adreça d’enviament: Centre Cultural i
Recreatiu La Unió, carrer Major, 33 – 43737 Torroja del Priorat.
El jurat, a excepció del premi Priorat, està constituït per Jaume Nolla, Jose Sánchez Cervelló, Agustí Masip, Fede Cortes i
Carles Figuerola, en qualitat de secretari.
El Jurat del premi Priorat estarà format per un representant del Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat i
dues persones representatives del món associatiu i cultural de la comarca.
El Jurat, es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi que no tingui la qualitat suficient, i també el de concedir
accèssits.
Tots els guanyadors, conjuntament amb el premi, rebran un record d’aquesta diada.
No es retornen els treballs.
Per a més aclariments: tels. 977 83 92 67, de 10 a 12h del matí.
Torroja del Priorat, gener de 2014
www.jocsfloralstorrojadelpriorat.com

Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 05/04/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €

Agenda d'activitats

turismepriorat.org

16

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Taller intensiu de pa artesanal al Xalet de l'Assut
Inici: 05/04/2014 - 19:00
Finalització: 06/04/2014 - 14:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Cornudella de Montsant
TALLER INTENSIU DE PA ARTESANAL
Vols aprendre a fer pa a casa teva? Pa com el d’abans, amb massa mare natural?
Doncs ara tens l’oportunitat de fer-ho! Reserva’t el cap de setmana del 5 i 6 d’abril i apunta’t al nostre taller!
El taller tindrà lloc el cap de setmana del 5 i 6 d’abril, al Xalet de l’Assut, a 4 km de Cornudella de Montsant.
Serà impartit pel forner de Pan Baraka, Idris Cruz, especialista en l’elaboració de pa i diferents tipus de dolços tot
recuperant les tècniques tradicionals.
A la pàgina web www.montsantnatura.cat trobaràs tota la informació del curs quant a horaris, preu, inscripcions, temari,
etc... Atenció: les places són limitades!
Aprendrem a elaborar diferents tipus de pans i dolços: pans blancs i integrals, galetes, magdalenes, coques… Aprendrem
tècniques i receptes molt variades per fer-los a casa… No et deixis perdre aquesta oportunitat!
Victor Miró Campiña
Tels. 977821313
Montsant Natura, sl
www.montsantnatura.cat
activitats@montsantnatura.cat

Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 12/04/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €
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Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 19/04/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €

Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 26/04/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €
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Maig 2014
Cicle d'excursions guiades pels Camins del vi 2014: Viatge a la prehistòria del Priorat
Inici: 04/05/2014 - 09:00
Finalització: 04/05/2014 - 17:00
Categoria: Senderisme
Lloc: El Masroig
CICLE D'EXCURSIONS GUIADES PELS CAMINS DEL VI 2014
Viatge a la prehistòria del Priorat
Punt de sortida: El Masroig
Preu: 17 € (inclou l'excursió guiada, la visita a un celler i un tast de vins)
Més informació i reserves a:
El Brogit
Tel.: 689 006 199
guiatges@elbrogit.com
www.elbrogit.com

Clavellinera 2.dansa 2014. Tastets de dansa tradicional i antiga (1)
Inici: 11/05/2014 - 10:00
Finalització: 11/05/2014 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
CLAVELLINERA 2.DANSA 2014
Tastets de dansa tradicional i antiga
Diumenge 11 DE MAIG
Nous contrapassos: Idil·li, de Pere Quart i altres propostes coreotextuals contrapassades!
Dansa: Carles Mas & Música Francesc Tomàs “Panxito
Amb la col·laboració de « De calaix »
Lloc: Falset—Gimnàs Pavelló Poliesportiu
Places limitades: 30 persones – majors de 16 anys –
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 8 €
Inscripcions: fins a una setmana abans de la sessió
Informació i inscripcions a: clavellinera@gmail.com o www.laclavellinera.cat
Telèfon:34 655 043 370
Col·labora: Ajuntament de Falset
Per a veure informació de totes les sessions programades mirar el document de l'apartat descàrregues
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Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 03/05/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €

Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 10/05/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €
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Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 17/05/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €

Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 24/05/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €
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Clavellinera 2.dansa 2014. Tastets de dansa tradicional i antiga (2)
Inici: 24/05/2014 - 18:00
Finalització: 24/05/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
CLAVELLINERA 2.DANSA 2014
Tastets de dansa tradicional i antiga
Dissabte 24 de maig
Danses d’Aran
Dansa: Josep Mª Boya & Música: Francesc Tomàs “Panxito”
Lloc: Falset—Gimnàs Pavelló Poliesportiu
Places limitades: 30 persones – majors de 16 anys –
Preu: 8 €
Inscripcions: fins a una setmana abans de la sessió
Informació i inscripcions a: clavellinera@gmail.com o www.laclavellinera.cat
Telèfon:34 655 043 370
Col·labora: Ajuntament de Falset
Per a veure informació de totes les sessions programades mirar el document de l'apartat descàrregues

Visita guiada al conjunt històric i castell de Siurana (dissabte)
Inici: 31/05/2014 - 12:00
Finalització: 31/05/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Visita guiada al conjunt històric de Siurana
Horaris:
Dissabtes i diumenges a les 12 h
Punt de trobada: davant de l'agrobotiga de l'entrada del conjunt històric de Siurana
Reserva i venda d'entrades:
Oficina de Turisme de Cornudella
Comte de Rius, s/n
Tel.: 977 821 000
www.turismesiurana.org
Preu: 4 €
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Juny 2014
Jornada gastronòmica i Mercat d'artesania
Inici: 08/06/2014 - 10:00
Finalització: 08/06/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Cornudella de Montsant
8 Juny de 2014 Jornada Gastronòmica
XVII Diada de l’Arròs amb Conill i XI Diada del Cargols Dolços i Coents
La Colla de Paellers de la vila ens cuinaran dos dels plats típics de la nostra contrada, i tothom que vulgui es podrà afegir a la
festa. D’una banda degustarem una gran Paella d’Arròs amb Conill (serà la 17ena edició d’aquesta diada), i de l’altra, una
Cassolada de Cargols Dolços i Coents (11ena edició).
X Tast de vins dels cellers de Cornudella de Montsant
El mateix dia de la Jornada Gastronòmica, durant tot el matí, es podran degustar i comprar tots els vins que s’elaboren avui dia
al nostre municipi, gràcies a la col•laboració dels nostres cellers.
XXIX edició del Mercat d’Artesania
La tradició artesanal de Catalunya, una de les més riques del món, es canalitza a Cornudella de Montsant a través de la cita
anual del Mercat de l’Artesania. La nostra intenció és seguir recollint la tradició dels mercats de la vila (des de 1519), així com
donar suport i cabuda a tots aquells artesans que fan reviure els vells i els nous oficis de les nostres terres. Al llarg de tot el dia
el visitant podrà gaudir d’estands distribuïts uniformement per les proximitats del Parc Nou, on hi trobarà tot tipus de
productes artesanals: embotits, formatges, ceràmica, bijuteria feta amb diversos tipus de materials, seda pintada, terrissa, fusta
moldejada, punt de creu, tèxtil, etc.
IV Mostra dels Restaurants
El mateix dia de la Jornada Gastronòmica, durant tot el matí, es podran degustar plats que elaboren els restaurants del nostre
municipi, gràcies a la col•laboració del sector.
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Clavellinera 2.dansa 2014. Tastets de dansa tradicional i antiga (3)
Inici: 21/06/2014 - 18:00
Finalització: 21/06/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
CLAVELLINERA 2.DANSA 2014
Tastets de dansa tradicional i antiga
Dissabte 21 de juny
Canta la que vulguis tot ho ballarem...
Propostes velles i noves de dansa-cançó a Catalunya
Dansa: Lídia de Mena & Cant: Laia Pedrol
Lloc: Falset—Gimnàs Pavelló Poliesportiu
Places limitades: 30 persones – majors de 16 anys –
Horari: de 18.00 a 21.00 h
Preu: 8 €
Inscripcions: fins a una setmana abans de la sessió
Informació i inscripcions a: clavellinera@gmail.com o www.laclavellinera.cat
Telèfon:34 655 043 370
Col·labora: Ajuntament de Falset
Per a veure informació de totes les sessions programades mirar el document de l'apartat descàrregues

Juliol 2014
Agost 2014
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