Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

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

Febrer 2015
Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 21/02/2015
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
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Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

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

Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: excursió Priorat a vista d'ocell
Inici: 21/02/2015 - 09:30
Finalització: 21/02/2015 - 16:00
Categoria: Senderisme
Lloc: La Morera de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Priorat a vista d'ocell

Horari: de les 09:30 h a les 16:00 h

Punt de sortida: Morera de Montsant

Temps de caminar: 3 h 30 min
El vessant sud de la Serra de Montsant és tallat per impressionants cingleres que semblen talment infranquejables. Només per
on el cingle ha baixat la guàrdia podem assolir el seu tresor més preuat, vistes esplèndides a 1.000 m d'alçada i raconades
bucòliques allà on el terreny més aspre sembla que ho hagi absorbit tot.

Empresa de guiatge: El brogit guiatges
+34 689 00 61 99
guiatges@elbrogit.com

Preu :15 € | 5 € nens
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Cuina de Montsant i del Priorat
Inici: 21/02/2015 - 10:00
Finalització: 21/02/2015 - 13:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: La Morera de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Taller
Dissabte, 21 de febrer
Cuina de Montsant i del Priorat
Gastronomia. Taller on podrem conèixer part del patrimoni culinari de la zona, mitjançant l’elaboració de 5 plats amb
productes de la zona, estacionals i saludables. Apendrem les tècniques i els productes que configuren aquesta cuina, des de la
tradició a la modernitat. Els participants tastaran els plats i s’emportaran les receptes, taller impartit per Mariona Quadradada.
Durada: mig dia / Dificultat: baixa / Preu: 6 €*
Punt de trobada: la Morera de Montsant
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: 21/02/2015 - 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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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller
Inici: 21/02/2015 - 17:00
Finalització: 04/04/2015 - 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.

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

El Priorat al teu abast.

Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 28/02/2015
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

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 28/02/2015 - 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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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller
Inici: 28/02/2015 - 17:00
Finalització: 04/04/2015 - 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.

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

El Priorat al teu abast.

Bateig a l'Escalada 2015
Inici: 14/02/2015 - 10:00
Finalització: 14/02/2015 - 14:00
Categoria: Senderisme
Lloc: La Morera de Montsant
Legend Experience
Dissabte, 14 de febrer
Bateig a l’escalada
Escalada. Activitat per descobrir l’escalada, conèixer els moviments i nusos bàsics, aprendre a despenjar-se, com assegurar,
etc. Curs impartit per Joan Olivé, tècnic esportiu i guia d’escalada.
Durada: mig dia / Consulteu preus i materials
Punt de trobada: la Morera de Montsant
Informació i inscripcions: Legend Experience
Tel. 619 737 201
jolliverry@gmail.com

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

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller
Inici: 14/02/2015 - 17:00
Finalització: 04/04/2015 - 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.

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

El Priorat al teu abast.

Iniciació a l'escalada, febrer 2015
Inici: 15/02/2015 - 10:00
Finalització: 15/02/2015 - 18:00
Categoria: Senderisme
Lloc: La Morera de Montsant
Legend Experience
Diumenge, 15 de febrer
Iniciació a l’escalada
Escalada. Activitat pensada per adquirir els coneixements bàsics 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 inscripcions: Legend Experience
Tel. 619 737 201
jolliverry@gmail.com
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller 15/2
Inici: 15/02/2015 - 11:00
Finalització: 15/02/2015 - 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.

S'organitzen també 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

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

El Priorat al teu abast.

Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Taller-sortida V Cens de duc
Inici: 07/02/2015 - 11:00
Finalització: 07/02/2015 - 20:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Morera de Montsant
Descobreix el Parc Natural de Montsant

Taller - sortida
Dissabte, 7 de febrer
V Cens de duc
Fauna. Durant el taller podrem apendre a diferenciar els cants dels rapinyaires i a reconèixer el del duc, així com les
caracterítstiques del seu comportament; a la tarda es realitzarà el cens de duc per grups.
Durada: tot el dia / Dificultat: baixa / Gratuïta
Punt de trobada: la Morera de 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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Oficina de turisme del Priorat
Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Agenda d'activitats

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller 1/2
Inici: 01/02/2015 - 11:00
Finalització: 25/02/2015 - 13:30
Categoria: Gastronomia
Lloc: La Morera de Montsant
TALLERS DE TAST 2015 A CELLER JOAN AMETLLER
Diumenge 1 de febrer

•

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.

S'organitzen també 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

Agenda d'activitats
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43730 | Tel. 977 831 023

El Priorat al teu abast.

Teatre L'Artesana: "No et vesteixis per sopar"
Inici: 01/02/2015 - 18:00
Finalització: 01/02/2015 - 20:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
Teatre l'Artesana
Diumenge 1 de febrer a les 18:00 h
Representació de l'obra: "No et vesteixis per sopar" a càrrec del grup escènic Atenea
Podeu comprar les entrades a l’Ajuntament i 1 hora abans de la representació. Preu 8€.

Festa Major de Cabacés 2015
Inici: 01/02/2015 - 19:30
Finalització: 03/02/2015 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Cabacés
FESTA MAJOR DE CABACÉS 2015
Podeu veure el programa de festes al cartell de l'apartat descàrregues

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

Festa de Sant Blai 2015
Inici: 03/02/2015 - 11:00
Finalització: 03/02/2015 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
FESTA DE SANT BLAI-FALSET
3 de febrer de 2015
EL COC
A LES 11 DEL MATÍ
BENEDICCIÓ matinal de “Guinaldos”
A 2/4 DE 2 DEL MIGDIA
Solemne BENEDICCIÓ dels “Guinaldos”, del “Coc” i dels “Bunyols de vent” a l’Església de Santa Maria.
A LES 7 DEL VESPRE
CERCAVILA del COC amb la Banda de Música pels carrers fins la capelleta del Sant al Malanyet, on es ballaran
SARDANES amb la BANDA “VILA DE FALSET”.
En acabar RIFAREM EL COC.
L’afortunat serà acompanyat, per la Banda de Música fins a casa seva.
S’oferirà a tothom “Bunyols” acompanyats d’un traguet de vi.
Organitza: Centre d'estudis falsetans

Festa Major de Cabacés 2015
Inici: 03/02/2015 - 19:30
Finalització: 03/02/2015 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Cabacés
FESTA MAJOR DE CABACÉS 2015
Podeu veure el programa de festes al cartell de l'apartat descàrregues

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

Priorat Versió Original amb: Marc Recha i Imma Merino
Inici: 06/02/2015 - 19:00
Finalització: 08/02/2015 - 16:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Molar
PRIORAT VERSIÓ ORIGINAL
Del 6 al 8 de febrer a la casa rural Perxe del Molar
Un cap de setmana on parlarem de literatura, pensament, cinema...
Cinema amb Marc Recha i Imma Merino
Més informació a:

PERXE

carrer de la Font s/n

43736 el Molar – PRIORAT

TEL. 670544420 / 977 825504

a/e: info@perxe.com

http://www.perxe.com

@perxepriorat

http://www.facebook.com/perxe.priorat

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

Festa Major de Cabacés 2015
Inici: 02/02/2015 - 19:30
Finalització: 03/02/2015 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Cabacés
FESTA MAJOR DE CABACÉS 2015
Podeu veure el programa de festes al cartell de l'apartat descàrregues

Març 2015
Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 07/03/2015
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
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 07/03/2015 - 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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Agenda d'activitats

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

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller
Inici: 07/03/2015 - 17:00
Finalització: 04/04/2015 - 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.

S'organitzen també 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

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Agenda d'activitats

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

El Priorat al teu abast.

Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 14/03/2015
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

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 14/03/2015 - 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
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller
Inici: 14/03/2015 - 17:00
Finalització: 04/04/2015 - 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.

S'organitzen també 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

Agenda d'activitats

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

El Priorat al teu abast.

Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 21/03/2015
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

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 21/03/2015 - 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

21

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

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

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller
Inici: 21/03/2015 - 17:00
Finalització: 04/04/2015 - 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.

S'organitzen també 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

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

El Priorat al teu abast.

Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 28/03/2015
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

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 28/03/2015 - 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
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller
Inici: 28/03/2015 - 17:00
Finalització: 04/04/2015 - 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.

S'organitzen també 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

Agenda d'activitats

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

El Priorat al teu abast.

Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Itinerari de pedra seca a
Montalts
Inici: 08/03/2015 - 09:00
Finalització: 08/03/2015 - 17:00
Categoria: Senderisme
Lloc: La Vilella Baixa
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Excursionisme interpretatiu
Diumenge, 8 de març
Itinerari de pedra seca a Montalts
Senderisme. Marges, barraques, camins empedrats, ponts, aljubs per emmagatzemar aigua... Tota aquesta
riquesa en arquitectura rural la podrem contemplar en aquesta bonica excursió. Els camins rals entre els pobles de
Montsant, encara alguns avui en dia empedrats, deixen entreveure com devia ésser el traginar de les gents amunt
i avall movent l'economia local.
Durada: tot el dia / Dificultat: mitjana / Preu: 6 €*
Punt de trobada: La Vilella Baixa
Empresa de guiatge: El Brogit Guiatges
Tel.: 689 006 199
guiatges@elbrogit.com
www.elbrogit.com

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

Festa de la Truita amb suc d'Ulldemolins
Inici: 08/03/2015 - 10:00
Finalització: 08/02/2015 - 15:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Ulldemolins
Festa de la Truita amb suc d'Ulldemolins
Diumenge 8 de març
Festa gastronòmica, elaboració, concurs, tasts i festa al voltant d'aquest plat tan prioratí.
www.ulldemolins.org

Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Excursió Montsant místic
Inici: 15/03/2015 - 09:48
Finalització: 15/03/2015 - 14:48
Categoria: Senderisme
Lloc: Ulldemolins
Descobreix el Parc Natural de Montsant
Excursionisme interpretatiu
Diumenge, 15 de març
Montsant Místic
Paisatge i història. Excursió a Colldemònecs, indret amb balmes i coves que segons la historiografia tradicional, en temps
llunyans foren habitats per ascetes lliurats a la vida mística. Els paisatges són sublims. El lloc transmet tranquil·litat, benestar i
plenitud.
Durada: mig dia / Dificultat: mitjana / Preu: 6 €*
Punt de trobada: Ulldemolins
Empresa de guiatges: Catsud
Tel.: 636 162 426
info@catsud.com
www.catsud.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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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller març
Inici: 01/03/2015 - 11:00
Finalització: 01/03/2015 - 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 d'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.
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller (març-abril)
Inici: 29/03/2015 - 11:00
Finalització: 05/04/2015 - 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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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Priorat Versió Original amb: Joan Francesc Mira
Inici: 06/03/2015 - 19:00
Finalització: 08/03/2015 - 16:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Molar
PRIORAT VERSIÓ ORIGINAL
Del 6 al 8 de març a la casa rural Perxe del Molar
Un cap de setmana on parlarem de literatura, pensament, cinema...
Literatura amb Joan Francesc Mira
Més informació a:
PERXE
carrer de la Font s/n
43736 el Molar – PRIORAT
TEL. 670544420 / 977 825504
a/e: info@perxe.com
http://www.perxe.com
@perxepriorat
http://www.facebook.com/perxe.priorat

Abril 2015
Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 04/04/2015
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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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Poboleda vins 2015
Inici: 04/04/2015 - 11:00
Finalització: 04/04/2015 - 14:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Poboleda
Poboleda vins
Dissabte 4 d'abril
Tast de vins de Poboleda i degustació de productes locals.
Organitza: Cellers de Poboleda i Ajuntament de Poboleda amb la col·laboració del Consell Regulador de la DOQ Priorat
www.poboleda.cat

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 04/04/2015 - 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

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller
Inici: 04/04/2015 - 17:00
Finalització: 04/04/2015 - 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.

S'organitzen també 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

Agenda d'activitats

turismepriorat.org
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El Priorat al teu abast.

Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 11/04/2015
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

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 11/04/2015 - 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

Agenda d'activitats
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Exposició: Entrega de premis del II Concurs de Fotografia al Parc Natural de
Montsant: “Rocs, balmes i coves”
Inici: 18/04/2015
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

Exposició de fotografies del Parc Natural de Montsant: "Rocs, balmes i coves"
Inici: 18/04/2015 - 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

Agenda d'activitats
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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

Agenda d'activitats
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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

Agenda d'activitats
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Calendari d'activitats del Parc Natural de Montsant: Excursió Descobrim la vall de
Cavaloca i mas Roger
Inici: 19/04/2015 - 09:53
Finalització: 19/04/2015 - 14:53
Categoria: Cultural
Lloc: La Vilella Baixa
Descobreix el Parc Natural de Montsant

Excursionisme interpretatiu
Diumenge, 19 d’abril
Descobrim la Vall de Cavaloca i Mas Roger
Natura i etnografia. Cultura i natura es donen la mà en aquest recorregut per la vall de Cavaloca i Mas Roger. Veurem des de
restes de l’activitat humana a rastres d’animals, paisatge i vegetació. Coneixerem com es vivia en una masia senyorial de
Montsant. I també algunes de les actuacions del Parc en benefici de la biodiversitat. A càrrec de la museòloga Montserrat
Caballero (Serveis Territorials de Cultura a Tarragona).
Durada: mig dia / Dificultat: baixa / Gratuïta
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

turismepriorat.org

37

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

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

Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller (març-abril)
Inici: 05/04/2015 - 11:00
Finalització: 05/04/2015 - 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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Taller d'iniciació al tast de vins al celler Joan Ametller 3/4
Inici: 03/04/2015 - 17:00
Finalització: 03/04/2015 - 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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Priorat Versió Original amb: Marina Garcés
Inici: 17/04/2015 - 19:00
Finalització: 19/04/2015 - 16:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Molar
PRIORAT VERSIÓ ORIGINAL
Del 17 al 19 d'abril a la casa rural Perxe del Molar
Un cap de setmana on parlarem de literatura, pensament, cinema...
Filosofia amb Marina Garcés
Més informació a:
PERXE
carrer de la Font s/n
43736 el Molar – PRIORAT
TEL. 670544420 / 977 825504
a/e: info@perxe.com
http://www.perxe.com
@perxepriorat
http://www.facebook.com/perxe.priorat

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
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turismepriorat.org

40

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

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

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

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

Agenda d'activitats
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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

Agenda d'activitats
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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
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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
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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
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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
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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
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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

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
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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
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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

turismepriorat.org
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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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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

turismepriorat.org
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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

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

Agenda d'activitats
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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

Agenda d'activitats
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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

Agenda d'activitats
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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

turismepriorat.org

61

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

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

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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