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
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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Sortida fotogràfica "Paisatges del vi" amb Montsant Natura
Inici: 12/10/2014 - 09:00
Finalització: 12/10/2014 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: Cornudella de Montsant
EL CENTRE D’ACTIVITATS MONTSANT NATURA TORNA A ORGANITZAR UNA NOVA SORTIDA
FOTOGRÀFICA ENTORN ALS PAISATGES DEL VI

El Centre d’Activitats Montsant Natura, amb seu a Cornudella de Montsant, organitza de manera
puntual i al llarg de l’any diferents sortides fotogràfiques.
Les sortides fotogràfiques són activitats temàtiques dirigides per un fotògraf professional, en aquest
cas, Jordi Brú, biòleg i fotògraf de natura. La pròxima sortida prevista tindrà lloc aquesta tardor i
girarà al voltant del món del vi.
El pròxim diumenge 12 d’octubre, si t’agrada la fotografia de natura i t’interessa el procés
d’elaboració del nostres vins, tindràs l’oportunitat de captar els PAISATGES DEL VI en plena
campanya de verema. Tot plegat a Cornudella de Montsant.
Aquesta activitat va adreçada a totes aquelles persones que ja tenen coneixements bàsics de
fotografia i volen posar-los en pràctica tot compartint-los amb altres companys, seguint les directius
i consells del conductor de la sortida, en Jordi Brú.
Durant la sortida es descobriran i es captaran diversos escenaris relacionats amb les vinyes. No
només s’anirà a peu de cep, on es descobriran les feines que es desenvolupen al camp aquests
dies, sinó que també es visitarà i fotografiaran les tasques que es porten a terme a un celler prioratí
en plena campanya de verema: el Celler Cooperatiu de Cornudella de Montsant.
La sortida finalitzarà visitant una finca de garnatxa al peu de la Serra de Montsant on es podran
degustar dos dels productes locals per excel·lència: el vi i el formatge.
El termini per inscriure’s a aquesta activitat finalitza el pròxim 8 d’octubre. Les places són limitades
a 15 persones, i caldrà un mínim de 8 per realitzar la sortida. El preu de l’activitat és de
18€/persona, i inclou el tast dels productes locals i la visita guiada al Celler Cooperatiu de
Cornudella.
Per més informació, consultar la pàginahttp://www.montsantnatura.cat.
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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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