Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

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

Setembre 2014
Excursionisme interpretatiu: sortim a veure moixons
Inici: 21/09/2014 - 09:00
Finalització: 21/09/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: Ulldemolins
Sortim a veure moixons
21 de setembre de 2014
Fauna. Sortida d’un matí pels voltants d’Ulldemolins per observar ocells de zones agrícoles i muntanya mediterrània. No cal
tenir coneixements previs d’ornitologia, però es recomana portar prismàtics.
Durada: Mig dia
Dificultat: Baixa
Preu: Gratuïta
Punt de trobada Ulldemolins
Organitza: ICO
Més informació i reserves al fulletó de l'apartat descàrregues.

Iniciació a l'escalada, Legend Experience
Inici: 20/09/2014 - 09:00
Finalització: 20/09/2014 - 19:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera de Montsant
Escalada
Activitat pensada per a aquells qui han fet escalada algun cop i volen conèixer millor els moviments i nusos de l’escalada
esportiva. Aprendre a progressar per vies d’un llarg equipat, com assegurar un primer
i un segon de corda, etc. Curs impartit per Joan Olivé, tècnic esportiu i guia d’escalada.
Durada: Tot el dia
Consulteu preus i materials
Punt de trobada: la Morera de Montsant
Informació i contacte:
Legend Experience
619737201
jolliverry@gmail.com
Veure més informació al fulletó de l'apartat descàrregues
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Celler Mas Blanc-Pinord: Activitat a la vinya – VEREMA! Harvest activity
Inici: 20/09/2014 - 11:00
Finalització: 20/09/2014 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
Celler Mas Blanc-Pinord: Activitat a la vinya – VEREMA! Harvest activity.
Dissabte, 20 de setembre, 2014
ACTIVITIES IN THE VINEYARD
Join us at our certified organic and biodynamic winery for a fun morning discovering new wine regions or learning about tasks
in the vineyard and in the winery – VERAISON, RIPENESS CHECKS AND GRAPE HARVEST!

Viu la verema al Celler el Masroig
Inici: 20/09/2014 - 11:00
Finalització: 27/09/2014 - 13:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: El Masroig
VIU LA VEREMA AL CELLER EL MASROIG
Tots els dissabtes durant la verema a les 11.00 h
A través de “Viu la verema al Celler el Masroig”, els visitants podran conèixer el procés d’elaboració del vi des del període
inicial de recollida del raïm, el més emocionant i determinant alhora.

La visita consistirà en:

- Un passeig entre les vinyes, per descobrir tots els detalls de la verema.
- Un recorregut per les instal·lacions gairebé centenàries del Celler, on coneixerem el procés de vinificació.
- Un tast de vins acompanyat d’un aperitiu, on gaudirem del resultat final de tot el que hem après.

Preu: 9 euros / persona
Reserva a: visites@cellermasroig.com o al Tel. 977825026 / 646 743 922 (Èlia Campreciós)
www.cellermasroig.com
www.facebook.com/cellermasroig
www.twitter.com/CellerMasroig
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Viu la verema al Celler el Masroig
Inici: 27/09/2014 - 11:00
Finalització: 27/09/2014 - 13:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: El Masroig
VIU LA VEREMA AL CELLER EL MASROIG
Tots els dissabtes durant la verema a les 11.00 h
A través de “Viu la verema al Celler el Masroig”, els visitants podran conèixer el procés d’elaboració del vi des del període
inicial de recollida del raïm, el més emocionant i determinant alhora.

La visita consistirà en:

- Un passeig entre les vinyes, per descobrir tots els detalls de la verema.
- Un recorregut per les instal·lacions gairebé centenàries del Celler, on coneixerem el procés de vinificació.
- Un tast de vins acompanyat d’un aperitiu, on gaudirem del resultat final de tot el que hem après.

Preu: 9 euros / persona
Reserva a: visites@cellermasroig.com o al Tel. 977825026 / 646 743 922 (Èlia Campreciós)
www.cellermasroig.com
www.facebook.com/cellermasroig
www.twitter.com/CellerMasroig
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Clavellinera 2.dansa 2014. Tastets de dansa tradicional i antiga (4)
Inici: 27/09/2014 - 18:00
Finalització: 27/09/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
CLAVELLINERA 2.DANSA 2014
Tastets de dansa tradicional i antiga
Dissabte 27 de setembre
“ L’Orchésographie de Thoinot Arbeau” – 1589 -RENEIXAMENT FRANCÈS
Branles i Pavanes
Dansa: Lídia de Mena & Música: Francesc Tomàs “Panxito" & Cant: Laia Pedrol
Lloc: Falset—Gimnàs Pavelló Poliesportiu
Places limitades: 30 persones – majors de 16 anys –
Preu: 8 €
Inscripcions: fins a una setmana abans de la sessió
Informació i inscripcions a: clavellinera@gmail.com o www.laclavellinera.cat
Telèfon:34 655 043 370
Col·labora: Ajuntament de Falset
Per a veure informació de totes les sessions programades mirar el document de l'apartat descàrregues
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Activitat familiar al jaciment prehistòric del Puig Roig del Roget (JEP 2014)
Inici: 28/09/2014 - 11:00
Finalització: 28/09/2014 - 13:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Masroig
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2014

Diumenge 28 de setembre d'11.00 h a 14.00 h
Jaciment del Puig Roig del Roget al Masroig

Activitat familiar al jaciment prehistòric del Masroig

Visita guiada, recreació d'un enterrament i tallers

Endinseu-vos en el passat més remot de les contrades prioratines. El poblat del Puig Roig del Roget us espera, un indret amagat enmig del bosc sobre un turó que domina el riu Siurana, el qual va ser habitat ara fa més de 3000 anys! Aquest jaciment és un dels més antics de Catalunya del qual es pot veure la planta sencera.

Us mostrarem com vivien aquells primers pobladors, participareu en un ritual funerari i a més, us podreu posar mans a l'obra amb els tallers de ceràmica i eines sílex.

Veniu a passar una jornada didàctica i entretinguda amb la vostra família!

Com arribar-hi: des del Masroig, agafeu la pista que porta a l'ermita de Les Pinyeres i a 300 m, preneu el camí del Puig Roig

Activitat gratuïta. Inscripcions a: info.ajmasroig@altanet.org

Organitza: Ajuntament del Masroig

Tel.: 977 825 126

Agenda d'activitats

turismepriorat.org

5

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

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

Octubre 2014
Apicultura a Montsant. Cosmètics naturals.
Inici: 05/10/2014 - 09:00
Finalització: 04/09/2014 - 13:00
Categoria: Familiar
Lloc: Ulldemolins
Apicultura a Montsant. Cosmètics Naturals.
Diumenge, 5 d'octubre de 2014
Patrimoni natural i immaterial.
Taller per conèixer el món de les abelles, el procés d’extracció de la mel i l’elaboració de cosmètica
natural amb plantes, olis vegetals i productes apícoles. Activitat dirigida per Mateu Nogués i Roser Espasa, agricultors
ecològics i apicultors, a Ulldemolins.
Durada: Mig dia
Dificultat: Activitat familiar
Preu: 4 €*
Punt de trobada: Ulldemolins
Organitza: Parc Natural de Montsant
Més informació i reseves, consultar el fulletó de l'apartat descàrregues.
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Cursa 13 graus i mig
Inici: 12/10/2014 - 10:00
Finalització: 12/10/2014 - 12:00
Categoria: Cultural
Lloc: Gratallops
CURSA 13 GRAUS I MIG
GRATALLOPS
Nom: La 13 graus i mig
Lloc: Gratallops
Dia: 12/10/2014
Hora: 10:00
Link on es pot veure el perfil de la cursa: http://www.wikiloc.com/ wikiloc/view.do?id=7554654
Link a la nostra web: http://13grausimig.wix.com/cursa13grausimig
Descripció:
La 13 graus i mig és una cursa circular d'uns 13,5 Km que surt del poble de Gratallops i transcorre per “camins de carro” i
corriols per anar a buscar el seu punt més alt, l'Ermita de Consolació (437 m).
La 13 graus i mig, deu el seu nom a la graduació alcohòlica mínima que ha de fer un vi d'aquesta zona per obtenir el segell de
la D.O.Q Priorat.
Al llarg de tota la cursa gaudireu d'unes vistes espectaculars de la Serra del Montsant i d'alguns dels pobles que l'envolten. Els
"trossos" de vinya plantats en sòl de llicorella us acompanyaran durant de tot el recorregut.
"Un maridatge perfecte entre l'esport i l'entorn natural típic del Priorat històric".
Així doncs, us esperem a la 1ra edició i en acabar brindarem amb un bon vi d'aquesta terra que és la mateixa que us farà
gaudir.
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Iniciació al tast de vins a Mas Blanc Pinord (octubre 2014)
Inici: 04/10/2014 - 11:00
Finalització: 04/10/2014 - 13:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
INICIACIÓ AL TAST DE VINS A MAS BLANC PINORD AL PRIORAT
TAST DE 3 DENOMINACIONS D’ORIGEN DIFERENTS D’ESPANYA
(Priorat, Penedès, Ribera del Duero)
Veniu a gaudir d’un matí per conèixer més a prop les denominacions d’origen espanyoles on elaborem els nostres vins.
Oferim tots els primers dissabtes del mes a les 11h un petit passeig per la nostra vinya i un tast comentat amb 5 vins a més a
més d’una visita a les nostres instal•lacions al Priorat. S’explica l’elaboració dels vins i les característiques de la zona del
Priorat i es contrasta amb les zones on també tenim celler propi com és el cas del Penedès on tenim el celler familiar principal,
el Priorat i la Ribera del Duero on tenim també les nostres finques.
Preu de la Activitat: 15 Euros per persona. Vins a tastar: 5 vins molt diversos.

BODEGAS PINORD, S.A.
Tel (+34) 93 890 30 66
RESERVES: visitespriorat@pinord.es

Clavellinera 2.dansa 2014. Tastets de dansa tradicional i antiga (5)
Inici: 25/10/2014 - 18:00
Finalització: 25/10/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
CLAVELLINERA 2.DANSA 2014
Tastets de dansa tradicional i antiga
Dissabte 25 d'octubre
“Aprendre & Ensenyar” Pedagogia i Transmissió de la dansa
Dansa: Lídia de Mena & Música: Francesc Tomàs “Panxito”
Lloc: Falset—Gimnàs Pavelló Poliesportiu
Places limitades: 30 persones – majors de 16 anys –
Preu: 8 €
Inscripcions: fins a una setmana abans de la sessió
Informació i inscripcions a: clavellinera@gmail.com o www.laclavellinera.cat
Telèfon:34 655 043 370
Col·labora: Ajuntament de Falset
Per a veure informació de totes les sessions programades mirar el document de l'apartat descàrregues
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Novembre 2014
Iniciació al tast de vins a Mas Blanc Pinord (novembre 2014)
Inici: 01/11/2014 - 11:00
Finalització: 01/11/2014 - 13:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
INICIACIÓ AL TAST DE VINS A MAS BLANC PINORD AL PRIORAT
TAST DE 3 DENOMINACIONS D’ORIGEN DIFERENTS D’ESPANYA
(Priorat, Penedès, Ribera del Duero)
Veniu a gaudir d’un matí per conèixer més a prop les denominacions d’origen espanyoles on elaborem els nostres vins.
Oferim tots els primers dissabtes del mes a les 11h un petit passeig per la nostra vinya i un tast comentat amb 5 vins a més a
més d’una visita a les nostres instal•lacions al Priorat. S’explica l’elaboració dels vins i les característiques de la zona del
Priorat i es contrasta amb les zones on també tenim celler propi com és el cas del Penedès on tenim el celler familiar principal,
el Priorat i la Ribera del Duero on tenim també les nostres finques.
Preu de la Activitat: 15 Euros per persona. Vins a tastar: 5 vins molt diversos.

BODEGAS PINORD, S.A.
Tel (+34) 93 890 30 66
RESERVES: visitespriorat@pinord.es

Clavellinera 2.dansa 2014. Tastets de dansa tradicional i antiga (6)
Inici: 29/11/2014 - 18:00
Finalització: 29/11/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
CLAVELLINERA 2.DANSA 2014
Tastets de dansa tradicional i antiga
Dissabte 29 de novembre —Sessió de cloenda
“Jota & Co” – Repertori de jotes i danses al Priorat i Terres de l’Ebre
Dansa i Música: “La Clavellinera” i altres col·laboradors dels 25 anys
Lloc: Falset—Gimnàs Pavelló Poliesportiu
Places limitades: 30 persones – majors de 16 anys –
Preu: 8 €
Inscripcions: fins a una setmana abans de la sessió
Informació i inscripcions a: clavellinera@gmail.com o www.laclavellinera.cat
Telèfon:34 655 043 370
Col·labora: Ajuntament de Falset
Per a veure informació de totes les sessions programades mirar el document de l'apartat descàrregues
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Desembre 2014
Iniciació al Tast de Vins i Portes Obertes, Mas Blanc-Pinord
Inici: 06/12/2014 - 11:00
Finalització: 06/12/2014 - 19:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
INICIACIÓ AL TAST DE VINS A MAS BLANC PINORD AL PRIORAT
TARDA DE PORTES OBERTES DE 16 H A 18 H
TAST DE 3 DENOMINACIONS D’ORIGEN DIFERENTS D’ESPANYA
(Priorat, Penedès, Ribera del Duero)
Veniu a gaudir d’un matí per conèixer més a prop les denominacions d’origen espanyoles on elaborem els nostres vins.
Oferim tots els primers dissabtes del mes a les 11h un petit passeig per la nostra vinya i un tast comentat amb 5 vins a més a
més d’una visita a les nostres instal•lacions al Priorat. S’explica l’elaboració dels vins i les característiques de la zona del
Priorat i es contrasta amb les zones on també tenim celler propi com és el cas del Penedès on tenim el celler familiar principal,
el Priorat i la Ribera del Duero on tenim també les nostres finques.
Preu de la Activitat: 15 Euros per persona ( RESERVA PRÈVIA). Vins a tastar: 5 vins molt diversos.

BODEGAS PINORD, S.A.
Tel (+34) 93 890 30 66
RESERVES: visitespriorat@pinord.es
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Iniciació al Tast de Vins i Portes Obertes (dia 7), Mas Blanc-Pinord
Inici: 07/12/2014 - 11:00
Finalització: 07/12/2014 - 18:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
INICIACIÓ AL TAST DE VINS A MAS BLANC PINORD AL PRIORAT
TARDA DE PORTES OBERTES DE 16 H A 18 H
TAST DE 3 DENOMINACIONS D’ORIGEN DIFERENTS D’ESPANYA
(Priorat, Penedès, Ribera del Duero)
Veniu a gaudir d’un matí per conèixer més a prop les denominacions d’origen espanyoles on elaborem els nostres vins.
Oferim tots els primers dissabtes del mes a les 11h un petit passeig per la nostra vinya i un tast comentat amb 5 vins a més a
més d’una visita a les nostres instal•lacions al Priorat. S’explica l’elaboració dels vins i les característiques de la zona del
Priorat i es contrasta amb les zones on també tenim celler propi com és el cas del Penedès on tenim el celler familiar principal,
el Priorat i la Ribera del Duero on tenim també les nostres finques.
Preu de la Activitat: 15 Euros per persona ( RESERVA PRÈVIA). Vins a tastar: 5 vins molt diversos.

BODEGAS PINORD, S.A.
Tel (+34) 93 890 30 66
RESERVES: visitespriorat@pinord.es

Gener 2015
Febrer 2015
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