Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

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

Maig 2015
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
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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
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El laboratori dels sentits al celler Joan Ametller (maig)
Inici: 30/05/2015 - 11:00
Finalització: 30/05/2015 - 12:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: La Morera de Montsant
El Laboratori dels sentits és una jornada didàctica on grans i petits posem en funcionament tots els sentits per endinsar-nos en el món del vi. Mentre els adults gaudeixen de la visita al celler i d'una amena degustació de vins, els menuts passaran un matí ben divertit i ple de sorpreses: recorreran la finca per desxifrar el misteri de la vinya, coneixeran de prop el procés d'elaboració dels
vins i entraran al “laboratori dels sentits”, on posaran a prova les seves habilitats olfactives i gustatives de la mà d’una peculiar enòloga boja pel raïm.
Quan? Dissabte, 30 de maig a les 11 del matí
On? A Celler Joan Ametller. Carretera de la Morera a Cornudella, km 3,2. 43361 La Morera de Montsant (Tarragona)
Durada: 2 h aproximadament
Preu: 15 € adults / 5 € nens (de 6 a 12 anys).
Fem preus especials per a grups. Inclou la visita a la vinya i al celler, el tast de vins i el material del taller.

Cal reservar prèviament trucant al 663 456 696 o enviant un email a info@ametller.com

Celler Joan Ametller
El Priorat al teu abast
info@ametller.com / 977 098 100

www.ametller.com
Facebook: CellerJoanAmetller
Twitter: @CellerJAmetller

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
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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
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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
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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
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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
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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.

Agenda d'activitats
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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

Viu el call jueu de Falset (juny)
Inici: 20/06/2015 - 12:00
Finalització: 20/06/2015 - 13:30
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: 20 de juny
Horari: 12.00 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)

Agenda d'activitats
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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.

Agenda d'activitats
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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

Agenda d'activitats
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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
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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.

Viu el call jueu de Falset (juliol)
Inici: 11/07/2015 - 19:00
Finalització: 11/07/2015 - 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
Agenda d'activitats
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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)

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:

Agenda d'activitats
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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.

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:
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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

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

Octubre 2015

Agenda d'activitats
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