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

Abril 2015
Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 25/04/2015
Finalització: 31/05/2015
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera del Montsant
Exposició
Dissabte, 21 de febrer
Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de Montsant: “Rocs, balmes i coves”
El dia 21 de febrer, a la 1 de la tarda es farà l’entrega de premis i inauguració.
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.

Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
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Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Taller-sortida Els habitants
secrets del riu
Inici: 25/04/2015 - 09:00
Finalització: 25/04/2015 - 14:00
Categoria: Familiar
Lloc: Ulldemolins
Descobreix el Parc Natural de Montsant

Taller-sortida
Dissabte, 25 d’abril
Els habitants secrets del riu
Fauna i riu. Crancs de riu, nimfes de libèl·lules,larves de frigànies, cargols aquàtics... Taller per explicar què són els
macroinvertebrats aquàtics: com es mouen, respiren i mengen... i que ens ajudarà a entendre la importància de conservar els
nostres rius. Activitat apta per a tota la família.
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
Durada: Mig dia / Preu: 5 € (donatiu destinat a projectes de conservació)
Punt de trobada: Ulldemolins
Direcció de l'activitat: CEN Associació per a la conservació dels ecosistemes naturals
Tel.: 638 065 248
info@assoc-cen.org
www.assoc-cen.org
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
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Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 25/04/2015 - 13:00
Finalització: 31/05/2015 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Exposició de fotografies "Rocs, balmes i coves"
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.
Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Curs d'iniciació al tast de vins als Guiamets
Inici: 25/04/2015 - 18:00
Finalització: 25/04/2015 - 20:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Els Guiamets
25 d'abril a les 18.00 h
Els Guiamets
Inciciació al tast de vins de la mà de Mercè Ramos
Preu: 15 € (inclou dossier+ curs teòrico-pràctic d'iniciació al tast de vins amb vins de la DO Montsant i DOQ Priorat)
Inscripcions fins al 23 d'abril
Places limitades
Organitza:
Centre de natura Servikayak
Tel.: 650 587 981
www.servikayak.com
Col·labora:
Celler La Placeta
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Exposició pictòrica "Pantone Priorat" a l'Hotel Cal Llop
Inici: 30/04/2015 - 19:00
Finalització: 30/04/2015 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Gratallops
Activitat prèvia a la novena edició de Tast amb Llops 2015
L'artista nord-americana, Sara Dochow, presenta Pantone Priorat, un nou projecte de Colores del Priorat. Pantone Priorat és
el treball pictòric del darrer any, i ha estat fet amb els tints naturals extrets de la brisa (polpa, pinyol i pellofa) de la verema
2014 dels cellers Ficaria Vins, Bodegas Mas Alta, Alfredo Arribas, Meritxell Pallejà i Fredi Torres & Antoine Touton.
Colores del Priorat és un projecte que explora el món dels colors característics del Priorat a través de l'art.
L'exposició tindrà lloc el proper 30 d'abril de 19 a 21h a l'Hotel Cal Llop, com una de les activitats prèvies a la novena edició
de Tast amb Llops 2015.
Hotel Cal Llop
C/ de Dalt, 21
Gratallops
Tel.: 977 839 502
www.cal-llop.com
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Les garnatxes d'Escala Dei al Celler de l'Aspic
Inici: 30/04/2015 - 20:30
Finalització: 30/04/2015 - 23:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
TAST DE VINS-SOPAR AL CELLER DE L’ASPIC

30 d’ABRIL

LES GARNATXES D’ESCALADEI

Amb Ricard Rofes de Cellers de Scala Dei

DESPRÉS DEL TAST ES SERVIRÀ UN SOPAR

TOTS ELS TASTOS COMENÇARAN A LES 20.30 H.

PLACES LIMITADES PRÈVIA INSCRIPCIÓ

PREUS I INFORMACIÓ AL 977 831 246

info@cellerdelaspic.com • www.cellerdelspic.com
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Tast vertical de Nit de Nin al Celler de l'Aspic
Inici: 24/04/2015 - 20:30
Finalització: 24/04/2015 - 23:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
TAST DE VINS-SOPAR AL CELLER DE L’ASPIC

24 d’ABRIL

TAST VERTICAL DE “NIT DE NIN”

Tastarem 6 anyades amb

Ester Nin i Carles Ortiz

DESPRÉS DEL TAST ES SERVIRÀ UN SOPAR

TOTS ELS TASTOS COMENÇARAN A LES 20.30 H.

PLACES LIMITADES PRÈVIA INSCRIPCIÓ

PREUS I INFORMACIÓ AL 977 831 246

info@cellerdelaspic.com • www.cellerdelspic.com
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Maig 2015
Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 02/05/2015
Finalització: 31/05/2015
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera del Montsant
Exposició
Dissabte, 21 de febrer
Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de Montsant: “Rocs, balmes i coves”
El dia 21 de febrer, a la 1 de la tarda es farà l’entrega de premis i inauguració.
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.

Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Tast amb dones a Clos Figueras 2015
Inici: 02/05/2015 - 10:00
Finalització: 02/05/2015 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Gratallops

TAST AMB DONES
2 de maig de 10.00 a 13.00 h
CLOS FIGUERAS - GRATALLOPS
Mostra de vins del Priorat, i altres productes, elaborats per dones
Gisela Mira Simó
ENOTURISME CLOS FIGUERAS
977 262 373
www.closfigueras.com
www.lesfigueres.com
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Fira del vi de Falset 2015
Inici: 02/05/2015 - 11:00
Finalització: 03/05/2015 - 21:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Programa provisional a:
http://www.firadelvi.org/programa/
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Food trucks i maridatge de vins al Celler el Masroig - Fira del Vi 2015
Inici: 02/05/2015 - 12:00
Finalització: 02/05/2015 - 19:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: El Masroig
Les Food Trucks aparquen al Celler Masroig

Les famoses caravanes - cuina arriben al Celler Masroig per oferir un pla gastronòmic
alternatiu amb un maridatge amb els vins d’aquesta casa el dissabte 2 de maig, el cap de
setmana de la Fira del Vi de Falset 2015.

El Masroig, 13 d’abril de 2015. Per primera vegada i trepitjant fort, Celler Masroig organitza un
esdeveniment durant el cap de setmana de la Fira del Vi. Enguany i pel 20è aniversari de la fira
vitivinícola de Falset, Celler Masroig acollirà una trobada de Food Trucks que oferiran diferents
àpats els quals es podran maridar els vins del celler.

Des de pebrots escalivats, diferents formatges, crêpes o cuina italiana, tot un assortiment de
productes cuinats dins de caravanes vintage que es podran tastar i acompanyar amb vins del
Celler Masroig. Durant el cap de setmana d’assistència multitudinària a la capital del Priorat,
Celler Masroig ofereix una alternativa gastronòmica, àpats amb preus assequibles i amb
l’entrada gratuïta.

El Celler Masroig ha sel·leccionat alguns dels seus vins per tal de maridar-los amb l’oferta
gastronòmica de les Food Trucks i aconseguir la companyia perfecta. L’esdeveniment tindrà
lloc a l’exterior del Celler i s’obrirà al públic des del migdia fins mitja tarda, de 12h00 a 19h00,
aproximadament, el dissabte 2 de maig. Comptarà amb espais per asseure’s i gaudir de la
jornada.

Després de l’èxit d’afluència durant la Setmana Santa, el Celler torna a organitzar una activitat
infantil. A les 12:30 començarà una experiència per als més petits, per tal d’acostar-los al món del
vi.

A més, els dipòsits subterranis centenaris del Celler restaran oberts per qui els vulgui visitar i
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conèixer la nostra història, de la mateixa manera que l’Agrobotiga. Paral·lelament a la proposta
culinària i el maridatge, s’organitzarà un concurs a l’Instagram. La millor fotografia - que porti el
hashtag #elmasroigfoodtruck - guanyarà un lot de productes del Celler i una visita guiada per a
dues persones.

Beu-te la vida amb Celler Masroig

www.cellermasroig.com
www.facebook.com/cellermasroig
www.twitter.com/CellerMasroig
Més informació:
Èlia Campreciós visites@cellermasroig.com/elia@cellermasroig.com
Telf. 977 825 026 / 646 743 922

Vimets: música, vi i tapes als Guiamets
Inici: 02/05/2015 - 12:00
Finalització: 02/05/2015 - 13:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: Els Guiamets
VIMETS
2 de maig a les 12.00 h
Mirador del pantà dels Guiamets
Música de Roger Benet, cantautològic
Vi dels cellers La Placeta i Mas de la caçadora
Tapes del bar-restaurnant Mestral
Entrada: inclou tapa i copa
Preu tiquet: 3,5 € tapa i copa
Aparcament al camp de futbol dels Guiamets
Organitza:
Bar-restaurant Mestral i Celler la Placeta
Més informació:
Tel.: 676 578 925 (Mercè) / 669 213 209 (Manel)
info.vimets@gmail.com
Col·labora: Ajuntament dels Guiamets
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Celler infantil al Celler el Masroig: taller per descobrir als més petits el món del vi
(Fira del Vi)
Inici: 02/05/2015 - 12:30
Finalització: 14/05/2015 - 13:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: El Masroig
Dissabte 2 de maig a les 12:30 h
Celler el Masroig
El Celler el Masroig organitza el Celler Infantil, un taller on els nens i nenes podran aprendre què és i d’on prové el vi,
mentre els seus pares descobreixen les instal·lacions i els vins d’aquesta casa.

www.cellermasroig.com
www.facebook.com/cellermasroig
www.twitter.com/CellerMasroig
Més informació:
Èlia Campreciós visites@cellermasroig.com/elia@cellermasroig.com
Telf. 977 825 026 / 646 743 922

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 02/05/2015 - 13:00
Finalització: 31/05/2015 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Exposició de fotografies "Rocs, balmes i coves"
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.
Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
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Tast amb llops 2015
Inici: 02/05/2015 - 18:00
Finalització: 02/05/2015 - 21:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: Gratallops

Dissabte 2 de maig de 2015 a les 18h
Plaça de Dalt de Gratallops

Un total de 19 cellers participen a la novena edició de Tast amb Llops

Colet, Castell d’Encús, Acústic, Gran Clos, Friedrich Becker i Meritxell Pellejà estan entre els cellers convidats a la cita
enològica de referència en el marc de la Fira del Vi de les DO’s de la comarca del Priorat

Gratallops, març de 2015.- Tast amb Llops ja té confirmats els 19 cellers que participaran a la novena edició del certamen que,
en nou anys de sòlida trajectòria, s’ha convertit en una referència en el marc de la Fira del Vi de les DO’s de la comarca del
Priorat. La trobada tindrà lloc el dissabte 2 de maig a partir de les 18h, organitzada per l’Hotel Cal Llop amb la col·laboració
dels elaboradors de vi de Gratallops, bressol de la DOQ Priorat.

Es calcula que per aquesta edició es podran tastar al voltant de 40 referències de vi d’edicions limitades i molt singulars, de
manera que la vetllada és una oportunitat única per gaudir de les elaboracions especials dels viticultors i enòlegs de Gratallops
i dels convidats, a més de tenir-hi contacte directe.

L’activitat començarà a mitja tarda i s’allargarà fins les 21.30h i comptarà amb la participació incondicional dels 10
cellers de Gratallops que des dels inicis fan costat a la iniciativa, amb la incorporació del Celler Devinssi que ha aconseguit
aquest any la qualificació de Vi de Vila per part de la DOQ Priorat per a tres de les referències que elaboren:
? Celler de l’Abadia ? Clos Mogador ? Clos i Terrasses ? Álvaro Palacios ? Sara i René Viticultors ? Clos Figueras ? Ripoll
Sans ? Celler Cecilio ? Mas Martinet ? Fredi Torres Viticultor ? Celler Devinssi

Per als organitzadors de Tast amb Llops és una molt bona notícia que un nou celler de Gratallops s’hagi incorporat a la
categoria de Vi de Vila i pugui presentar les referències en el marc del certamen.

Elaboradors, enòlegs i bodeguers dels diferents cellers estaran presents a Tast amb Llops per intercanviar experiències amb els
assistents, presentar les seves novetats i comentar els seus vins d’alta gamma.

Per a la novena edició, s’ha ampliat el nombre de participants convidats i una vegada més s’ha arribat a reunir un elevat
nombre de cellers de reconegut prestigi internacional que representen estils i tendències molt diversos, però amb un
denominador comú: la qualitat. Són:

? Castell d’Encús. DO Costers del Segre ? Celler Acústic. DO Montsant ? Antoine Touton et Fredi Torres, DO Montsant ?
Celler Colet. Penedès Clàssic ? Celler Gran Clos de Bellmunt del Priorat DOQ Priorat ? Meritxell Pellejà de Gratallops. DOQ
Priorat ? Friedrich Becker. Pfalz (Palatinado/ Alemanya) ? Malena Fabregat. Vi artesà portuguès i gallec
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Amb aquest ampli repertori, els organitzadors volen que els assistents puguin gaudir de diferents referències vitivinícoles del
país i de l’estranger que destaquen per la qualitat, la tipicitat i la singularitat. Des dels vins de Raül Bobet elaborats a 1.000
metres d’alçada al Pallars, als escumosos de Celler Colet dins la nova denominació Penedès Clàssic o els rieslings de Friedrich
Becker, igual com també l’oportunitat de conèixer els vins artesans portuguesos i gallecs de l’enòloga Malena Fabregat.

Maridatge musical amb Quartet Gaia
La música de Tast amb Llops anirà a càrrec, aquest any, del Quartet Gaia, una formació musical de recent creació (2014) però
amb una sòlida experiència professional dels integrants. El grup de corda el formen Otilia Dan i Núria Vinyals al violí, Abel
Sánchez a la viola i Marina Peralba al violoncel. Quartet Gaia és un grup fresc, jove, dinàmic i en contínua evolució lligat a la
gran tradició clàssica i amb un repertori molt divers. De fet, el seu repte serà trobar el millor maridatge sonor per cadascuna de
les referències de vi que es presentaran a la cita. Els integrants del grup iniciaran la seva actuació a l’inici del tast, a les 18h.

Colores del Priorat
L’artista americana Sara Dochow, afincada al municipi de La Figuera, presentarà el seu nou projecte creatiu “Panton Priorat”
com també el treball de l’últim any realitzat a partir del tint obtingutde la brisa (pell, polpa i pinyol) de la verema 2014 dels
cellers Ficaria Vins, Bodegas Mas Alta, Alfredo Arribas i Meritxell Pellejà.

Vins únics d’edicions limitades
L’entrada a Tast amb Llops permet tastar totes les referències dels cellers participants a més a més de gaudir d’un aperitiu
servit per la cuina de l’Hotel Cal Llop. Tast amb Llops és una ocasió única per gaudir dels vins de gran qualitat que són sovint
edicions limitades, de manera que són difícils de trobar en els canals habituals de distribució, ja sigui pel preu o per
l’exclusivitat. Per assegurar que els assistents gaudeixin dels vins en les millors condicions, se serviran en copes exclusives de
vidre de bohèmia.

Vi de Vila de Gratallops
Tast amb Llops continua tenint com a objectiu posar de relleu la personalitat única i característica dels vins de Gratallops, com
a conseqüència de les singularitats climàtiques i les característiques edafològiques concretes de la zona. La gran majoria dels
vins que es tastaran a la vuitena edició estan elaborats amb raïm procedent del mateix municipi del Priorat qualificat i
reconegut per la D.O.Q. amb la distinció de Vi de Vila de Gratallops.

És important recordar que Tast amb Llops va néixer el 2006, fruït de la iniciativa de l’Hotel Cal Llop que, conjuntament amb
un grup de coneguts i destacats bodeguers de Gratallops, van apostar per posar en marxa una trobada anual coincidint amb la
Fira del Vi, per reivindicar la figura del creador del vi, com també la recerca del vincle del vi amb la terra a on ha estat
elaborat. La trobada compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gratallops, la D.O.Q. Priorat, Tonnelerie Saint Martin i
Aguiló Vinateria.
Reserves: Hotel Cal Llop 977 83 95 02
Preu: 50 euros
www.tastambllops.com
www.facebook.com/tastambllops
www.twitter.com/tastambllops
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Vi-Night a Clos Figueras 2015
Inici: 02/05/2015 - 21:00
Finalització: 02/05/2015 - 02:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Gratllops

Vi-Night a Clos Figueras 2015
Música en directe, copes i tapes. Entrada lliure. A partir de les 21h

Gisela Mira Simó
ENOTURISME CLOS FIGUERA
S977 262 373
www.closfigueras.com
www.lesfigueres.com

Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 09/05/2015
Finalització: 31/05/2015
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera del Montsant
Exposició
Dissabte, 21 de febrer
Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de Montsant: “Rocs, balmes i coves”
El dia 21 de febrer, a la 1 de la tarda es farà l’entrega de premis i inauguració.
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.

Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
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Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 09/05/2015 - 13:00
Finalització: 31/05/2015 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Exposició de fotografies "Rocs, balmes i coves"
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.
Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
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Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller (maig)
Inici: 09/05/2015 - 17:00
Finalització: 09/05/2015 - 19:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: La Morera de Montsant
TALLERS DE TAST 2015 A CELLER JOAN AMETLLER

•

Nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins: una guia dinàmica i
participativa on s'aprèn practicant amb una acurada selecció dels vins del celler.

•

L'opció ideal per introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
A Celler Joan Ametller encetem la nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins, una opció perfecta per gaudir del món
del vi i de la vinya als peus de la Serra de Montsant.
Acosta't al món del vi en aquests tallers on t'explicarem “l’essencial" dels tastos professionals. Viu una experiència única amb
els cinc sentits i descobreix els secrets dels vins del Priorat, una de les denominacions d'origen més prestigioses del món, en
una sessió senzilla i amena on aprendràs a gaudir del vi de manera pràctica.
Una aproximació al món del vi per aprendre els conceptes bàsics: viticultura, elaboració, conservació, curiositats... I descobrir
els aspectes sensorials sobre com tastar, com escollir i com gaudir el vi.
L'opció ideal pels que volen introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
El regal perfecte per gaudir d’una experiència inoblidable amb els cincs sentits en un entorn natural incomparable al Priorat.
Inclou: visita al celler + taller de tast de 4 vins DOQ Priorat + guia de tast en paper + pica-pica.

També s'organitzen tallers a demanda.
Consultar preus i horaris amb el celler:
Celler Joan Ametller
Carretera de la Morera a Cornudella, km 3,2
43361 La Morera de Montsant (Tarragona)
info@ametller.com / 663 456 696

Celler Joan Ametller
El Priorat al teu abast.
Agenda d'activitats

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

Viu el call jueu de Falset (maig)
Inici: 09/05/2015 - 19:00
Finalització: 09/05/2015 - 20:30
Categoria: Cultural
Lloc: Falset

La visita guiada-teatralitzada, a càrrec de “La jueva de Tortosa’, recorre els principals carrers del Call Jueu de Falset endinsant
als visitants en els espais, la cultura i gastronomia jueves amb un tast de vi Kosher, a càrrec del Celler de Capçanes, i un menú
sefardí, elaborat pel restaurant El Cairat.
La ruta està emmarcada en un paquet turístic que inclou l'estada als apartaments turístics Baronia-L’Escoleta, situats al bell
mig del Call Jueu de Falset, en els quals els visitants s’allotgen envoltats de vestigis de la comunitat hebrea, un llegat
conservat fins a dia d’avui.
INFO
Dies: el segon dissabte de cada mes
Horari: 19.00 h
Duració: 90 minuts
Lloc d’inici de la visita: Portal dels Ferrers – Oficina de Turisme del Priorat
Preu: 15 € (inclou tast de vi Kosher i entrada per posterior visita al Castell del Vi)
Nens fins a 10 anys gratuït
Cal fer reserva prèvia al 977 830 465 (Associació de Veïns i Amics i Falset)

Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 16/05/2015
Finalització: 31/05/2015
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera del Montsant
Exposició
Dissabte, 21 de febrer
Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de Montsant: “Rocs, balmes i coves”
El dia 21 de febrer, a la 1 de la tarda es farà l’entrega de premis i inauguració.
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.

Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Taller Apicultura a Montsant
Inici: 16/05/2015 - 09:00
Finalització: 16/05/2015 - 14:00
Categoria: Familiar
Lloc: Ulldemolins
Descobreix el Parc Natural de Montsant

Taller
Dissabte, 16 de maig
Apicultura a Montsant
Patrimoni natural i immaterial. Taller per conèixer el món de les abelles, l’extracció de la mel i l’elaboració d’espelmes amb
cera. Aquesta activitat estarà dirigida per Mateu Nogués i Roser Espasa, agricultors ecològics i apicultors a Ulldemolins.
Activitat apta per a tota la família.
Durada: Mig dia / Dificultat: baixa / 4 €
Punt de trobada: Ulldemolins
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 16/05/2015 - 13:00
Finalització: 31/05/2015 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Exposició de fotografies "Rocs, balmes i coves"
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.
Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 23/05/2015
Finalització: 31/05/2015
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera del Montsant
Exposició
Dissabte, 21 de febrer
Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de Montsant: “Rocs, balmes i coves”
El dia 21 de febrer, a la 1 de la tarda es farà l’entrega de premis i inauguració.
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.

Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Sortida Descoberta dels rèptils i
amfibis de Montsant
Inici: 23/05/2015 - 09:00
Finalització: 23/05/2015 - 14:00
Categoria: Familiar
Lloc: Margalef de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant

Sortida naturalística
Dissabte, 23 de maig
Descoberta dels rèptils i amfibis de Montsant
Fauna. Activitat organitzada pel Parc Natural de Montsant amb el suport del CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i
Rèptils de Catalunya). L’excursió consisteix a fer un recorregut resseguint el riu Montsant, tot gaudint de la natura i descobrint
els rèptils i amfibis que hi viuen.
Durada: Mig dia / Activitat familiar / Gratuïta
Punt de trobada: Margalef

Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Sortida fotogràfica "Descobreix l'embassament dels Guiamets"
Inici: 23/05/2015 - 10:00
Finalització: 23/05/2015 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Els Guiamets
Sortida fotogràfica "Descobreix l'embassament dels Guiamets" amb Jordi Brú Martorell, fotògraf de natura
23 de maig de 10.00 a 13.00 h
Preu: 15 € a partir d'11 anys
Cal portar bloc de notes i roba còmoda
Informació i inscripcions:
Centre de natura Servikayak
Tel.: 650 587 981
servikayak@gamil.com
www.servikayak.com

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 23/05/2015 - 13:00
Finalització: 31/05/2015 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Exposició de fotografies "Rocs, balmes i coves"
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.
Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 30/05/2015
Finalització: 31/05/2015
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera del Montsant
Exposició
Dissabte, 21 de febrer
Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de Montsant: “Rocs, balmes i coves”
El dia 21 de febrer, a la 1 de la tarda es farà l’entrega de premis i inauguració.
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.

Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Curs flaix d'introducció a
l'ornitologia de Montsant
Inici: 30/05/2015 - 10:00
Finalització: 31/05/2015 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: Ulldemolins
Descobreix el Parc Natural de Montsant

Curs
30 i 31 de maig
Curs flaix d’introducció a l’ornitologia de Montsant
Curs de cap de setmana per iniciar-se en l'observació dels ocells. El curs és essencialment pràctic però també inclou una sessió
teòrica d’introducció al món de les aus i a com començar a observar ocells a camp. No cal tenir coneixements previs
d'ornitologia. A càrrec de l’Institut Català d’Ornitologia.
Durada: Dissabte tot el dia i diumenge matí / 45€ / 25€ (socis ICO)
Punt de trobada: Ulldemolins
Activitat dirigida pèr: ICO Institut català d'ornitologia
Tel.: 934 587 893swecretaria@ornitologia.org
www.ornitologia.org
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 30/05/2015 - 13:00
Finalització: 31/05/2015 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Exposició de fotografies "Rocs, balmes i coves"
L’exposició es podrà visitar des del 21 de febrer al 31 de maig a la seu del Parc Natural de Montsant.
Per consultar horaris: www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller (maig-juny)
Inici: 30/05/2015 - 17:00
Finalització: 06/06/2015 - 19:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: La Morera de Montsant
TALLERS DE TAST 2015 A CELLER JOAN AMETLLER

•

Nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins: una guia dinàmica i
participativa on s'aprèn practicant amb una acurada selecció dels vins del celler.

•

L'opció ideal per introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
A Celler Joan Ametller encetem la nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins, una opció perfecta per gaudir del món
del vi i de la vinya als peus de la Serra de Montsant.
Acosta't al món del vi en aquests tallers on t'explicarem “l’essencial" dels tastos professionals. Viu una experiència única amb
els cinc sentits i descobreix els secrets dels vins del Priorat, una de les denominacions d'origen més prestigioses del món, en
una sessió senzilla i amena on aprendràs a gaudir del vi de manera pràctica.
Una aproximació al món del vi per aprendre els conceptes bàsics: viticultura, elaboració, conservació, curiositats... I descobrir
els aspectes sensorials sobre com tastar, com escollir i com gaudir el vi.
L'opció ideal pels que volen introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
El regal perfecte per gaudir d’una experiència inoblidable amb els cincs sentits en un entorn natural incomparable al Priorat.
Inclou: visita al celler + taller de tast de 4 vins DOQ Priorat + guia de tast en paper + pica-pica.

També s'organitzen tallers a demanda.
Consultar preus i horaris amb el celler:
Celler Joan Ametller
Carretera de la Morera a Cornudella, km 3,2
43361 La Morera de Montsant (Tarragona)
info@ametller.com / 663 456 696

Celler Joan Ametller
El Priorat al teu abast.
Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Taller de pesca i medi ambient
Inici: 31/05/2015 - 09:00
Finalització: 31/05/2015 - 14:00
Categoria: Familiar
Lloc: Margalef de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant

Taller
Diumenge, 31 de maig
Taller de pesca i medi ambient
Fauna. Sessió informativa sobre la situació i legislació actuals al riu Montsant. Taller d’insectes artificials i pràctica de pesca
al riu Montsant. A càrrec d’Andrés Jiménez, president de la Societat de Pesca de Móra la Nova, juntament amb Òscar Moreso.
Amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals.
Durada: Mig dia / Activitat familiar / Gratuïta
Punt de trobada: Margalef
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats
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Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Curs flaix d'introducció a
l'ornitologia de Montsant
Inici: 31/05/2015 - 10:00
Finalització: 31/05/2015 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: Ulldemolins
Descobreix el Parc Natural de Montsant

Curs
30 i 31 de maig
Curs flaix d’introducció a l’ornitologia de Montsant
Curs de cap de setmana per iniciar-se en l'observació dels ocells. El curs és essencialment pràctic però també inclou una sessió
teòrica d’introducció al món de les aus i a com començar a observar ocells a camp. No cal tenir coneixements previs
d'ornitologia. A càrrec de l’Institut Català d’Ornitologia.
Durada: Dissabte tot el dia i diumenge matí / 45€ / 25€ (socis ICO)
Punt de trobada: Ulldemolins
Activitat dirigida pèr: ICO Institut català d'ornitologia
Tel.: 934 587 893swecretaria@ornitologia.org
www.ornitologia.org
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats
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Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller (maig-juny 2)
Inici: 31/05/2015 - 11:00
Finalització: 07/06/2015 - 13:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: La Morera de Montsant
TALLERS DE TAST 2015 A CELLER JOAN AMETLLER

•

Nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins: una guia dinàmica i
participativa on s'aprèn practicant amb una acurada selecció dels vins del celler.

•

L'opció ideal per introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
A Celler Joan Ametller encetem la nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins, una opció perfecta per gaudir del món
del vi i de la vinya als peus de la Serra de Montsant.
Acosta't al món del vi en aquests tallers on t'explicarem “l’essencial" dels tastos professionals. Viu una experiència única amb
els cinc sentits i descobreix els secrets dels vins del Priorat, una de les denominacions d'origen més prestigioses del món, en
una sessió senzilla i amena on aprendràs a gaudir del vi de manera pràctica.
Una aproximació al món del vi per aprendre els conceptes bàsics: viticultura, elaboració, conservació, curiositats... I descobrir
els aspectes sensorials sobre com tastar, com escollir i com gaudir el vi.
L'opció ideal pels que volen introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
El regal perfecte per gaudir d’una experiència inoblidable amb els cincs sentits en un entorn natural incomparable al Priorat.
Inclou: visita al celler + taller de tast de 4 vins DOQ Priorat + guia de tast en paper + pica-pica.

També s'organitzen tallers a demanda.
Consultar preus i horaris amb el celler:
Celler Joan Ametller
Carretera de la Morera a Cornudella, km 3,2
43361 La Morera de Montsant (Tarragona)
info@ametller.com / 663 456 696

Celler Joan Ametller
El Priorat al teu abast.
Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Sortida fotogràfica "Orquídies de Montsant"
Inici: 24/05/2015 - 09:00
Finalització: 24/05/2015 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: Cornudella de Montsant

Sortida Fotogràfica - Orquídies a Montsant

Diumenge, 24 maig, 2015 - 09:00

El meravellós món de les orquídies de Montsant ens espera amb els braços ben oberts. El pròxim diumenge 24 de maig tindràs l’oportunitat de conèixer aquestes petites joies que creixen de forma silvestre al Parc Natural de Montsant de la mà del biòleg i fotògraf de natura, Jordi Brú Martorell.

En aquesta sortida naturalística, a part d’ampliar els nostres coneixements sobre botànica, aprofitarem per introduir-nos al complex món de la macrofotografia. El Parc Natural de la Serra de Montsant és un marc idíl·lic on creixen diferents espècies d’orquídies, amb formes i colors extraordinaris. Moltes d’aquestes espècies són espècies autòctones.

L’eix temàtic o element vertebrador d’aquesta sortida seran, doncs, aquestes petites joies silvestres.

Durant aquesta activitat fotogràfica passejarem per diversos ambients de la muntanya. No realitzarem cap excursió ni cap itinerari que requereixi una determinada condició física. Realitzarem, senzillament, passejades per diferents indrets amb flors. Això sí, caldrà dur roba i calçat còmode, gorra, aigua i esmorzar. Finalitzarem l’activitat amb un tast d’un vi dolç que

s’elabora al Celler Ronadelles, de Cornudella de Montsant, anomenat Cap de Ruc.

L’activitat va adreçada a totes aquelles persones que vulguin posar en pràctica els seus coneixements sobre macrofotografia i vulguin compartir l’experiència tot passejant per alguns dels racons més bells de Montsant, mentre gaudeixen de les explicacions i comentaris del conductor de la sortida, en Jordi Brú.

Què cal portar? Tan sols una càmera reflex. Evidentment, si tens objectius macro, porta’ls. Ens trobarem a les 09h del matí al bar de Lo Refugi, a Cornudella de Montsant. Des d’allà ens agruparem amb cotxes per aproximar-nos als diferents llocs de treball. L’activitat tindrà una durada de cinc hores (de 09h a 14h). Perquè es realitzi, caldrà que hi hagi un mínim de 10

persones inscrites i un màxim de 15. El preu de l’activitat és de 18 € per persona.

Organitza: Montsant Natura

Cal inscriure’s prèviament mitjançant el formulari http://activitatsmontsantnatura.com/foto_orquidies/ o trucant al 977 82 13 13

Data límit d’inscripció: diumenge 17 de maig

Agenda d'activitats
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Fira d'artesania, gastronomia i enologia de Cornudella de Montsant 2015
Inici: 24/05/2015 - 11:00
Finalització: 24/05/2015 - 18:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Cornudella de Montsant
Fira d'artesania, gastronomia i enologia
Diumenge 24 de maig
Coincidint amb la segona Pasqua, Cornudella de Montsant celebra una jornada gastronòmica on la Colla de Paellers de la vila
cuinen dos plats típics de la vila: l'arròs amb conill i els caragols dolços i coents. També es duu a terme una mostra de vins de
la població, un mercat d'artesania i una mostra de plats elaborats pels restaurants del poble.

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.

www.cornudella.altanet.org

Actuació castellera del Brivalls de Cornudella i Nois de la Torre
Inici: 24/05/2015 - 13:00
Finalització: 24/05/2015 - 14:30
Categoria: Cultural
Lloc: Cornudella de Montsant
Diumenge 24 de maig a les 13 h
Cornudella de Montsant
Actuació castellera del Brivalls de Cornudella i Nois de la Torre

Agenda d'activitats
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IIa BTT entre vinyes
Inici: 10/05/2015 - 09:00
Finalització: 10/05/2015 - 13:00
Lloc: Bellmunt del Priorat
IIa BTT entre vinyes
10 de maig 2015
Bellmunt del Priorat
Informació:
Punt de trobada: zona esportiva de Bellmunt del Priorat
Recollida de dorsals i obsequis a partir de les 8.00 h
Sortida a les 9.00 h
2 recorreguts:
Recorregut DOQ Priorat: 38 km + 1300 m
Recorregut DO Montsant: 22 km + 650 m
Inscripcions i més info a:
http://www.penyaciclistapriorat.blogspot.com.es/
La inscripció inclou:
Esmorzar
Obsequis
Avituallaments en ruta
Dutxes
Servei de massatge
Sorteig de productes de la terra
Assegurem obsequi als 200 primers inscrits!
Organitza:
Penya ciclista del Priorat
Entre vinyes
XBTT Terres de l'Ebre

Agenda d'activitats
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Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Sortida Flora singular de
Montsant
Inici: 10/05/2015 - 09:13
Finalització: 10/05/2015 - 14:00
Categoria: Senderisme
Lloc: Ulldemolins
Descobreix el Parc Natural de Montsant

Sortida naturalística
Diumenge, 10 de maig
Flora singular de Montsant
Flora. Sortida matinal de flora a Montsant a càrrec del biòleg i fotògraf Jordi Bru i de Maurici Montané, ambientòleg i tècnic
del Parc Natural. Durant l’itinerari aprendrem a identificar la flora protegida i singular de la vessant occidental del Parc
Natural.
Durada: Mig dia / Dificultat: baixa / 4 €
Punt de trobada: La Vilella Baixa
Organitza:

Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant

Agenda d'activitats
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Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller 10/5
Inici: 10/05/2015 - 11:00
Finalització: 10/05/2015 - 13:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: La Morera de Montsant
TALLERS DE TAST 2015 A CELLER JOAN AMETLLER

•

Nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins: una guia dinàmica i
participativa on s'aprèn practicant amb una acurada selecció dels vins del celler.

•

L'opció ideal per introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
A Celler Joan Ametller encetem la nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins, una opció perfecta per gaudir del món
del vi i de la vinya als peus de la Serra de Montsant.
Acosta't al món del vi en aquests tallers on t'explicarem “l’essencial" dels tastos professionals. Viu una experiència única amb
els cinc sentits i descobreix els secrets dels vins del Priorat, una de les denominacions d'origen més prestigioses del món, en
una sessió senzilla i amena on aprendràs a gaudir del vi de manera pràctica.
Una aproximació al món del vi per aprendre els conceptes bàsics: viticultura, elaboració, conservació, curiositats... I descobrir
els aspectes sensorials sobre com tastar, com escollir i com gaudir el vi.
L'opció ideal pels que volen introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
El regal perfecte per gaudir d’una experiència inoblidable amb els cincs sentits en un entorn natural incomparable al Priorat.
Inclou: visita al celler + taller de tast de 4 vins DOQ Priorat + guia de tast en paper + pica-pica.

També s'organitzen tallers a demanda.
Consultar preus i horaris amb el celler:
Celler Joan Ametller
Carretera de la Morera a Cornudella, km 3,2
43361 La Morera de Montsant (Tarragona)
info@ametller.com / 663 456 696

Celler Joan Ametller
El Priorat al teu abast.
Agenda d'activitats
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VIIè Tast de Cal Compte
Inici: 03/05/2015 - 10:30
Finalització: 03/05/2015 - 14:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Torroja del Priorat
VIIè Tast de Cal Compte
Diumenge 3 de maig
Torroja del Priorat
Podreu provar els vins de Torroja del Priorat, tastar l'oli d'oliva verge de la DOP Siurana i gaudir de sensacionals pans ecològics del Jordi Andreu.
El bon gust per l'art el posarà la galeria Antoni Pinyol de Reus amb una selecció d'artistes que han emprat la vinya com a font d'inspiració.

Podeu trobar més informació a www.tastdecalcompte.com
Recordeu que les places són limitades i cal inscripció prèvia a:

info@calcompte.com

tastdecalcompte@gmail.com
Us esperem a la terrassa amb una copa de Priorat a la mà.
Joaquim i Anna

www.calcompte.com

www.tastdecalcompte.com

Fira del vi de Falset 2015
Inici: 03/05/2015 - 11:00
Finalització: 03/05/2015 - 21:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Programa provisional a:
http://www.firadelvi.org/programa/

Agenda d'activitats
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Gran tast de vins del Piemont al Celler de l'Aspic
Inici: 04/05/2015 - 20:30
Finalització: 04/05/2015 - 23:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
TAST DE VINS-SOPAR AL CELLER DE L’ASPIC

4 de MAIG

GRAN TAST DE VINS DEL PIEMONT

Descobrirem la terra del Barolo i les seves varietats

amb Vittorio Manganelli i Carlo Catani

DESPRÉS DEL TAST ES SERVIRÀ UN SOPAR

TOTS ELS TASTOS COMENÇARAN A LES 20.30 H.

PLACES LIMITADES PRÈVIA INSCRIPCIÓ

PREUS I INFORMACIÓ AL 977 831 246

info@cellerdelaspic.com • www.cellerdelspic.com

Agenda d'activitats
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Juny 2015
Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Taller reconstruïm un marge
Inici: 14/06/2015 - 09:00
Finalització: 14/06/2015 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Vilella Alta
Descobreix el Parc Natural de Montsant

Taller
Diumenge, 14 de juny
Reconstruïm un marge!

Patrimoni cultural. Taller per conèixer la tècnica de construcció de la pedra seca. Josep Maria Masip Cateri, mestre marger de
la Vilella Alta, ens explicarà els materials, la tècnica, el vocabulari, quan es construïen, per a què servien, etc., i reconstruïrem
un marge de pedra seca. Activitat apta per a tots els públics.

Durada: Mig dia / 4€*
Punt de trobada: La Vilella Alta
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
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Va Neda al món Prades Siurana
Inici: 21/06/2015 - 09:00
Finalització: 21/06/2015 - 13:00
Lloc: Cornudella de Montsant
Diumenge, 21 juny, 2015 - 09:00

Ens plau anunciar-vos que un any més torna al pantà de Siurana per celebrar la 5a travessia Neda el Món!
Serà una mica més tard que altres anys, el 21 de juny, i amb novetats també pel que fa a les distàncies: 3.000 m, 6.000 m i 9.000 m, amb modalitat competitiva i no competitiva.

La Neda el Món és una travessia en aigua dolça en un entorn incomparable que no deixa de sorprendre a nouvinguts i veterans. L'has de viure! És a més un esdeveniment ideal per venir amb acompanyants i gaudir del cap de setmana.

Lloc: Pantà de Siurana

Distància: 3.000 m - 6.000 m - 9.000 m

Sortida i Arribada: Pantà de Siurana
Límit de Participants: 400
Per més Informació i Inscripcions:
http://www.nedaelmon.com/ca/Travessies/Detalls/13
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Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Curs Els mol·luscs terrestres a
Catalunya
Inici: 06/06/2015 - 10:00
Finalització: 11/01/2015 - 19:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Curs
6 i 7 de juny
Els mol·luscs terrestres a Catalunya: observació, identificació i tècniques de recerca de camp

Curs naturalista centrat en l’estudi dels mol·luscs terrestres de Catalunya. Constarà d’una sessió teòrica inicial i de treball de
camp. Els curs anirà a càrrec de Vicenç Bros. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Durada: Dissabte i diumenge tot el dia / 64 €-38 € (socis ICHN i municipis del parc)
Punt de trobada: La Morera de Montsant
Activitat dirigida per: ICHN Institució catalana d'història natural
Tel.: 933 248 582ichn@iec.cat
Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
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Ia Marató fotogràfica del Priorat
Inici: 06/06/2015 - 12:00
Finalització: 07/06/2015 - 12:00
Categoria: Cultural
Lloc: Cornudella de Montsant
Primera Marató Fotogràfica del Priorat - 6 i 7 de juny 2015

El Centre d’Activitats Montsant Natura, de Cornudella de Montsant, treballa dia a dia a través de les activitats en la
difusió dels valors naturals, culturals i paisatgístics que ens defineixen com a municipi i com a comarca. El patrimoni cultural
immaterial i paisatgístic del Priorat és la base sobre la qual se sostenen les nostres activitats fotogràfiques i enoturístiques, però
també culinàries, esportives, de salut i de creixement personal. És una empresa activa del municipi que treballa, dia rere dia,
per potenciar i consolidar el turisme a la zona.
Un dels reptes d’aquest any és l’organització d’un rally fotogràfic a nivell comarcal, convocar la Primera Marató
Fotogràfica del Priorat.
Volem que sigui un esdeveniment cultural de referència a la comarca, un esdeveniment fotogràfic que es consolidi i es
mantingui al llarg dels propers anys. Enguany, la primera edició, tindrà lloc el primer cap de setmana de juny, concretament
el 6 i 7 de juny.
En què consistirà aquesta Primera Marató Fotogràfica? Doncs és ben senzill. Es tracta d’un concurs de fotografia que dura
24 hores. Comença el dissabte 6 de juny a les 12h del migdia i acaba el diumenge 7 de juny, també a les 12h. Tots els
participants tenen les mateixes hores per realitzar les fotografies, les mateixes condicions de llum, visibilitat, etc. I el mateix
marc geogràfic: el paisatge del Priorat. Hi haurà dues modalitats: una de convencional (amb càmera fotogràfica) i una per
instagrammers (amb telèfon

mòbil intel·ligent).

L’objectiu i/o finalitat organitzant aquest concurs és donar a conèixer diferents llocs de la comarca i potenciar la pràctica activa
de la fotografia. D’altra banda, amb aquesta primera edició del certamen pretenem també recolzar la candidatura del paisatge
agrícola del Priorat com a Patrimoni Mundial per la Unesco. És per això que destinarem

una part de la inscripció a Prioritat, entitat que impulsa aquesta candidatura.
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El punt de sortida i arribada d’aquesta primera marató fotogràfica del Priorat tindrà lloc a Cornudella de Montsant.
Properament podreu consultar les bases que regularan aquest concurs a la pàgina web del centre
d’activitats www.activitatsmontsantnatura.com.

Organitza: Montsant Natura
Tel.: 977 821 313

Masroig Vi Solidari 2015
Inici: 06/06/2015 - 12:00
Finalització: 06/06/2015
Categoria: Gastronomia
Lloc: El Masroig
Programa encara no disponible
www.masroigvisolidari.com
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Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Passejada entre vinyes
Inici: 06/06/2015 - 17:00
Finalització: 21/01/2015 - 20:00
Categoria: Senderisme
Lloc: Margalef de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Sortida
Dissabte, 6 de juny
Passejada entre vinyes
Agricultura ecològica. Visitarem una de les primeres vinyes ecològiques del Priorat, ubicada en un entorn privilegiat, on podrem

conèixer la filosofia i el projecte respectuós envers la natura del celler Burgos-Porta a Poboleda. Inclou la visita guiada al celler
i el tast de vi.
Durada: Tarda / Baixa / 6€* (inclou tast de vi)
Punt de trobada: Margalef

Organitza:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310
activitats.pnmontsant@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant
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Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller (maig-juny)
Inici: 06/06/2015 - 17:00
Finalització: 06/06/2015 - 19:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: La Morera de Montsant
TALLERS DE TAST 2015 A CELLER JOAN AMETLLER

•

Nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins: una guia dinàmica i
participativa on s'aprèn practicant amb una acurada selecció dels vins del celler.

•

L'opció ideal per introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
A Celler Joan Ametller encetem la nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins, una opció perfecta per gaudir del món
del vi i de la vinya als peus de la Serra de Montsant.
Acosta't al món del vi en aquests tallers on t'explicarem “l’essencial" dels tastos professionals. Viu una experiència única amb
els cinc sentits i descobreix els secrets dels vins del Priorat, una de les denominacions d'origen més prestigioses del món, en
una sessió senzilla i amena on aprendràs a gaudir del vi de manera pràctica.
Una aproximació al món del vi per aprendre els conceptes bàsics: viticultura, elaboració, conservació, curiositats... I descobrir
els aspectes sensorials sobre com tastar, com escollir i com gaudir el vi.
L'opció ideal pels que volen introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
El regal perfecte per gaudir d’una experiència inoblidable amb els cincs sentits en un entorn natural incomparable al Priorat.
Inclou: visita al celler + taller de tast de 4 vins DOQ Priorat + guia de tast en paper + pica-pica.

També s'organitzen tallers a demanda.
Consultar preus i horaris amb el celler:
Celler Joan Ametller
Carretera de la Morera a Cornudella, km 3,2
43361 La Morera de Montsant (Tarragona)
info@ametller.com / 663 456 696

Celler Joan Ametller
El Priorat al teu abast.
Agenda d'activitats
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Curs de fotografia "Entorn i paisatges de l'embassament dels Guiamets"
Inici: 20/06/2015 - 10:00
Finalització: 20/06/2015 - 17:00
Categoria: Cultural
Lloc: Els Guiamets
Curs de fotografia "Entorn i paisatges de l'embassament dels Guiamets" amb el fotògraf Jordi Brú Martorell, fotògraf de
natura
20 de juny de 10.00 h a 17.00 h
Preu: 20 € a partir d'11 anys
Cal portar bloc de notes, roba còmoda i dinar

Informació i inscripcions:
Centre de natura Servikayak
Tel.: 650 587 981
servikayak@gamil.com
www.servikayak.com
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Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller (maig-juny 2)
Inici: 07/06/2015 - 11:00
Finalització: 07/06/2015 - 13:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: La Morera de Montsant
TALLERS DE TAST 2015 A CELLER JOAN AMETLLER

•

Nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins: una guia dinàmica i
participativa on s'aprèn practicant amb una acurada selecció dels vins del celler.

•

L'opció ideal per introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
A Celler Joan Ametller encetem la nova temporada de tallers d’iniciació al tast de vins, una opció perfecta per gaudir del món
del vi i de la vinya als peus de la Serra de Montsant.
Acosta't al món del vi en aquests tallers on t'explicarem “l’essencial" dels tastos professionals. Viu una experiència única amb
els cinc sentits i descobreix els secrets dels vins del Priorat, una de les denominacions d'origen més prestigioses del món, en
una sessió senzilla i amena on aprendràs a gaudir del vi de manera pràctica.
Una aproximació al món del vi per aprendre els conceptes bàsics: viticultura, elaboració, conservació, curiositats... I descobrir
els aspectes sensorials sobre com tastar, com escollir i com gaudir el vi.
L'opció ideal pels que volen introduir-se al món del vi i/o descobrir la DOQ Priorat.
El regal perfecte per gaudir d’una experiència inoblidable amb els cincs sentits en un entorn natural incomparable al Priorat.
Inclou: visita al celler + taller de tast de 4 vins DOQ Priorat + guia de tast en paper + pica-pica.

També s'organitzen tallers a demanda.
Consultar preus i horaris amb el celler:
Celler Joan Ametller
Carretera de la Morera a Cornudella, km 3,2
43361 La Morera de Montsant (Tarragona)
info@ametller.com / 663 456 696

Celler Joan Ametller
El Priorat al teu abast.
Agenda d'activitats
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Ia Marató fotogràfica del Priorat
Inici: 07/06/2015 - 12:00
Finalització: 07/06/2015 - 12:00
Categoria: Cultural
Lloc: Cornudella de Montsant
Primera Marató Fotogràfica del Priorat - 6 i 7 de juny 2015

El Centre d’Activitats Montsant Natura, de Cornudella de Montsant, treballa dia a dia a través de les activitats en la
difusió dels valors naturals, culturals i paisatgístics que ens defineixen com a municipi i com a comarca. El patrimoni cultural
immaterial i paisatgístic del Priorat és la base sobre la qual se sostenen les nostres activitats fotogràfiques i enoturístiques, però
també culinàries, esportives, de salut i de creixement personal. És una empresa activa del municipi que treballa, dia rere dia,
per potenciar i consolidar el turisme a la zona.
Un dels reptes d’aquest any és l’organització d’un rally fotogràfic a nivell comarcal, convocar la Primera Marató
Fotogràfica del Priorat.
Volem que sigui un esdeveniment cultural de referència a la comarca, un esdeveniment fotogràfic que es consolidi i es
mantingui al llarg dels propers anys. Enguany, la primera edició, tindrà lloc el primer cap de setmana de juny, concretament
el 6 i 7 de juny.
En què consistirà aquesta Primera Marató Fotogràfica? Doncs és ben senzill. Es tracta d’un concurs de fotografia que dura
24 hores. Comença el dissabte 6 de juny a les 12h del migdia i acaba el diumenge 7 de juny, també a les 12h. Tots els
participants tenen les mateixes hores per realitzar les fotografies, les mateixes condicions de llum, visibilitat, etc. I el mateix
marc geogràfic: el paisatge del Priorat. Hi haurà dues modalitats: una de convencional (amb càmera fotogràfica) i una per
instagrammers (amb telèfon

mòbil intel·ligent).

L’objectiu i/o finalitat organitzant aquest concurs és donar a conèixer diferents llocs de la comarca i potenciar la pràctica activa
de la fotografia. D’altra banda, amb aquesta primera edició del certamen pretenem també recolzar la candidatura del paisatge
agrícola del Priorat com a Patrimoni Mundial per la Unesco. És per això que destinarem

una part de la inscripció a Prioritat, entitat que impulsa aquesta candidatura.
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El punt de sortida i arribada d’aquesta primera marató fotogràfica del Priorat tindrà lloc a Cornudella de Montsant.
Properament podreu consultar les bases que regularan aquest concurs a la pàgina web del centre
d’activitats www.activitatsmontsantnatura.com.

Organitza: Montsant Natura
Tel.: 977 821 313

IV Cicle de Concerts a Capçanes "60' de nit al Sol": La cana simple
Inici: 27/06/2015 - 22:00
Finalització: 27/06/2015 - 23:30
Categoria: Cultural
Lloc: Capçanes
Primer concert del IV Cicle de Concerts a Capçanes "60' de nit al Sol" que tindrà lloc el dissabte 27 de juny a les 22h al Carrer del Sol amb l'actuació "La cana simple" Ensemble de Clarinets. Entrada gratuïta.

Ernest Lligadas i Pujadas

Organitza:
Col·labora:

Ajuntament de Capçanes
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Juliol 2015
Itinerari interior al cor de Montsant (intensiu de ioga i altres activitats d'espiritualitat)
juliol
Inici: 26/07/2015 - 09:00
Finalització: 26/07/2015 - 23:00
Categoria: Cultural
Lloc: Cornudella de Montsant
Diumenge, 26 juliol, 2015 - 09:00

Montsant Natura organitza activitat de Ioga, Itinerari Interior al cor de Montsant.

Vine al Xalet de l’Assut i dedica’t un cap de setmana intensiu de ioga!

Descobreix el teu interior als peus de Montsant. Pren-te el teu temps i relaxa’t!

El cap de setmana del 25 i 26 de juliol, endinsa’t a Montsant!

Meditarem, respirarem, practicarem diferents tipus de ioga (des d’un ioga més físic a un ioga més espiritual i energètic), experimentarem amb el nostre cos, el moviment i les sensacions, aprendrem a fer-nos massatges, etc.

Aquesta activitat la realitzarem per segon any consecutiu al Xalet de l’Assut, un dels nostres allotjaments rurals que, com sabeu, es troba a 4 km de Cornudella de Montsant.

DISSABTE 25/07/2015

09.30h: Rebuda dels participants al Xalet de l’Assut.

10.30h: Classe de Hatha Ioga.

12.00h: Activitat de dansa: experimenta amb el teu cos, el moviment i les sensacions.

14.00h: Dinar i migdiada.

16.00h: Tester de productes de Cosmètica Natural Nina Mas Ardèvol (oli, gel, xampú, sabó, crema hidratant i exfoliant). Es tracta d’una línia de cosmètica 100 % natural i ecològica que s’elabora amb productes del Priorat.

16.30h: Classe de Kundalini.

18.00h: Berenar – descans.

18.45h: Taller de massatge i auto-massatge.

21.00h: Sopar a la fresca.

DIUMENGE 26/07/2015

07.00h: Classe de Kundalini (Sadhana) abans que surti el sol.

Agenda d'activitats

turismepriorat.org

47

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

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

09.30h: Esmorzar.

10.30h: Desplaçament amb vehicles particulars fins a l’ermita de Sant Joan del Codolar, als peus del Parc Natural de la Serra de Montsant.

11.00h: Activitat “Comunió amb la natura – Espiritualitat”. Excursió a peu de baixa dificultat, circular, on aprendrem a escoltar el silenci de la mà de Montserrat Domingo, la seva ermitana.

13.00h: Cloenda del cap de setmana.

14.00h: Dinar opcional al Refugi de Cornudella amb remullada al Pantà de Siurana.

INSCRIPCIONS

Hi ha dues modalitats d’inscripció:

El preu del cap de setmana complert és de 90 €/persona. Inclou les sis activitats, l’allotjament d’una nit al Xalet de l’Assut i els quatre àpats següents: dinar, berenar i sopar de dissabte i esmorzar de diumenge. La inscripció, en aquest cas, inclou també un producte de regal de Cosmètica Natural Mas Ardèvol.

Si només vols venir a les sis activitats, el preu és de a 60 €/persona. Aquesta opció inclou també el berenar de dissabte i l’esmorzar de diumenge.

OBERTURA D’INSCRIPCIONS 04/05/2015

Si bé es vetllarà per respectar al màxim els horaris establerts, el programa pot variar en funció dels imprevistos que puguin sorgir. Per realitzar l’activitat es necessita un mínim de deu persones inscrites.

Les classes de ioga i els tallers programats al llarg de tot el cap de setmana (excepte l’excursió a peu) seran impartits per dos professionals del sector amb dilatada experiència, Bàrbara Pérez i Quico Iborra. Ambdós estan titulats i desenvolupen la seva activitat des del 2006 a BioRitmes, un centre de salut i teràpies de Tarragona.

Sortida fotogràfica "Siurana de nit"
Inici: 04/07/2015 - 20:00
Finalització: 04/07/2015 - 23:00
Categoria: Cultural
Lloc: Siurana
Dissabte, 4 juliol, 2015 - 20:00

Montsant Natura organitza, sortida fotogràfica nocturna a Siurana.
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Coneixes Siurana de nit? Has sentit mai a parlar de les seves postes de sol? T’agradaria fotografiar el paisatge i l’entorn urbà d’aquest petit llogaret medieval de muntanya sota la llum dels estels? El pròxim dissabte 4 de juliol et donem l’oportunitat de fer-ho! Com sempre, de la mà del biòleg i fotògraf de natura, Jordi Brú.

En aquesta sortida fotogràfica nocturna, a més de capturar el conjunt històric i paisatgístic de Siurana, tastarem un dels productes estrella del Celler Cooperatiu de Cornudella de Montsant, la Mistela Jove. Es tracta d’una mistela elaborada amb garnatxa negra veremada al límit de la sobremaduració, aconseguint així una alta concentració de sucres. El contrapunt dolç perfecte

per aquesta màgica nit d’estiu!

Fotografiarem la posta de sol, però també el castell sarraí i l’església romànica de Santa Maria de Siurana en la seva més absoluta foscor. Capturar l’essència d’aquesta inexpugnable vila medieval sota la llum de la lluna serà tota una experiència!

L’activitat va adreçada a totes aquelles persones que vulguin posar en pràctica els coneixements teòrics sobre l’ús i funcionament de la seva càmera en condicions nocturnes i vulguin compartir l’experiència tot passejant pels racons més bells i fotografiats de Siurana, mentre gaudeixen de les explicacions i comentaris del conductor de la sortida, en Jordi Brú Martorell.

Què cal portar? Tan sols una càmera reflex i un trípode. No és imprescindible dur cable disparador i flaix, però si en teniu, porteu-lo. Ens trobarem a les 20.00h del vespre a la plaça de l’entrada de Siurana. Si no voleu, no cal que dugueu sopar. Us podem preparar un pícnic a base de pa amb tomàquet, embotit i truita de patates. Si us interessa aquesta opció, consulteu-nos.

L’activitat es preveu que tingui una durada de cinc hores (de 20h a 01.00h). Perquè es realitzi, caldrà que hi hagi un mínim de 10 persones inscrites i un màxim de 15. El preu de l’activitat és de 18 € per persona.

Cal inscriure’s prèviament a través del formulari http://activitatsmontsantnatura.com/foto_siuranadenit/ o trucant al 977 82 13 13

Data límit d’inscripció: diumenge 28 de juny.
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IV Cicle de Concerts a Capçanes "60' de nit al Sol": "Trio Zizigla"
Inici: 04/07/2015 - 22:00
Finalització: 04/07/2015 - 23:30
Categoria: Cultural
Lloc: Capçanes
Segon concert del IV Cicle de Concerts a Capçanes

"60' de nit al Sol"

que tindrà lloc el dissabte 4 de juliol a les 22h al Carrer del Sol amb l'actuació del

"Trio Zizigla"

amb flauta, clarinet i saxo. Entrada gratuïta.

Ernest Lligadas i Pujadas
Organitza:
Ajuntament de Capçanes.
Col·labora:

Festival VinyaSons al celler Pinord
Inici: 10/07/2015 - 20:30
Finalització: 10/07/2015 - 22:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
FESTIVAL VINYASONS AL CELLER PINORD
El Festival VinyaSons que es va iniciar el 2013 als cellers del Penedès, s'expandeix territorialment aquest any i, a més de
realitzar-se en 13 cellers del Penedès com Codorniu, Torres, Gramona i Torello, entre altres, arriba al Priorat gràcies al celler
PINORD.
La data del concert a Pinord és el divendres 10 de juliol a les 20.30h.
El VinyaSons és una proposta enocultural singular que proposes experiències úniques que vinculen la música, el vi i la
gastronomia.
Compta amb el suport institucional de l'INCAVI, al Diputació de Barcelona i Enoturisme Penedès, entre altres.
Podeu conèixe'l una mica millor en el nostre vídeo de presentació: www.vinyasons.com
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IV Cicle de Concerts a Capçanes "60' de nit al Sol": "Quintet de vent de la Lira
Ampostina"
Inici: 11/07/2015 - 22:00
Finalització: 11/07/2015 - 23:30
Categoria: Cultural
Lloc: Capçanes
Tercer concert del IV Cicle de Concerts a Capçanes

"60' de nit al Sol"

que tindrà lloc el dissabte 11 de juliol a les 22h al Carrer del Sol amb l'actuació del

"Quintet de vent de la Lira Ampostina"

amb flauta, oboè, clarinet, trompa i

fagot. Entrada gratuïta.

Ernest Lligadas i Pujadas
Organitza:
Ajuntament de Capçanes
Col·labora:

IV Cicle de Concerts a Capçanes "60' de nit al Sol": "Ensemble de saxos de la Lira
Ampostina"
Inici: 18/07/2015 - 22:00
Finalització: 18/07/2015 - 23:30
Categoria: Cultural
Lloc: Capçanes
Quart, i últim, concert del IV Cicle de Concerts a Capçanes

"60' de nit al Sol"

"Ensemble de saxos de la Lira Ampostina"

que tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 22h al Carrer del Sol amb l'actuació del

. Entrada gratuïta.

Ernest Lligadas i Pujadas
Organitza:
Ajuntament de Capçanes
Col·labora:
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Setembre 2015
Festa de la verema antiga de Poboleda 2015
Inici: 12/09/2015 - 07:00
Finalització: 12/09/2015
Categoria: Gastronomia
Lloc: Poboleda
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