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

Agenda d'activitats

Octubre 2014
3a Cursa i caminada entre vinyes Mas Doix
Inici: 25/10/2014 - 08:30
Finalització: 05/10/2014 - 18:00
Lloc: Poboleda
3a CURSA I CAMINADA ENTRE VINYES MAS DOIX
Poboleda, dissabte 25 d’octubre de 2014

Portem dos anys corrent amics i amics d’amics. L’Octubre de 2012 desprès de la verema, ens vàrem trobar un grup de 25 per
córrer i 25 més per caminar. L’any passat ja vàrem ser 50 corrent i 50 caminant. Aquest any volem compartir la nostra passió
per córrer entre les vinyes, la passió pel vi i la passió per un paisatge. Turons i serres baixes amb vessants fortament inclinats,
territori sinuós, trencat, de petites valls. Per córrer el sol de llicorella en un paisatge on des de temps medievals la vinya es el
conreu bàsic.
L’últim dissabte d’Octubre els daurats de les garnatxes i els vermells de la carinyena converteixen el Priorat en un paisatge
màgic. T’esperem per córrer, caminar i després poder gaudir plegats de menjars i vins.
Programa

8:30 – 10:40h. Recollida de pitralls
10:45h. Control de dorsals
11:00h. Sortida de la cursa i la caminada
13:30h. Tancament de meta
13:30h. Entrega de trofeus
14:15h Dinar. A les instal·lacions del Camping de Poboleda es serviran dinars (botifarres, escalivada, amanida i fruita)
16.00h Activitats de tast i visites a cellers
Lloc: Càmping Poboleda
Més informació:
info@entrevinyesmasdoix.com
http://entrevinyesmasdoix.com

Organitza: Celler Mas Doix

Agenda d'activitats

turismepriorat.org

1

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

Agenda d'activitats

Viu la verema al Celler Joan Ametller
Inici: 25/10/2014 - 10:30
Finalització: 02/11/2014 - 13:30
Categoria: Gastronomia
VIU LA VEREMA AL CELLER JOAN AMETLLER
Volem viure amb tu la verema 2014. Portem un any esperant que arribi aquest moment i ja el tenim aquí. Descobreix per dins
un món fascinant i ple de màgia com és l’elaboració de vins.
Et convidem a conèixer la verema per dins, de tal manera que a més de degustar els millors vins del celler, entris en contacte
amb la seva elaboració. Participa en el seu naixement i descobreix com s’elaboren els vins de la DOQ Priorat.
QUÈ FAREM?
Volem que visquis en primera persona la nostra passió per la terra i la nostra manera de treballar.
Començarem la jornada amb un bon esmorzar o berenar de pagès per agafar força. Després baixarem a la vinya, tisores en mà,
per collir el millor raïm i conèixer els secrets de la vinya i la verema al Priorat. De tornada al celler, seguirem de prop el procés
d’elaboració del vi: selecció de raïm, remuntats i pigeage, tast de mosts... Després de la feina, degustarem, relaxadament, les
noves anyades d’alguns dels millors vins del celler mentre gaudim de les vistes excepcionals sobre les vinyes des de la terrassa
de la sala de tastos.
Quan? Del 27 de setembre al 2 de novembre de 2014
Horari: Dissabtes de 10:30 a 13:30 o de 16:30 a 19:30 hores. Diumenges, de 10:30 a 13:30 hores.
Preu: 15 € per persona. Preus especials per a grups.
Altres dies i horaris i condicions especials, consultar amb el celler.
I si vols viure la verema en família, els dies 18 d’octubre i 1 de novembre, obrim El laboratori dels sentits.
T’APUNTES?
Com que la verema ocupa un temps molt concret, entre 4 i 6 setmanes, organitzarem equips de treball i de visita perquè visquis
en primera persona la nostra passió per la terra i la nostra manera de treballar.
Escull el dia i l’horari que més et convingui i fes la teva reserva indicant les teves dades de contacte (nom i cognoms, adreça,
telèfon de contacte i número de persones).
A través de l’adreça info@ametller.com
O truca’ns al 663 456 696.
Horaris de visita i disponibilitat:
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*1 i 2 de novembre segons previsió de verema.

Els grups són limitats per tant la reserva prèvia és imprescindible.
Per altres dies i horaris, visites de grups, etc. consultar disponibilitat amb el celler.
Viu la verema al Priorat. Viu la verema a Celler Joan Ametller.
Celler Joan Ametller. El Priorat al teu abast

Carretera de la Morera a Cornudella, km 3,2
43361 La Morera de Montsant Espanya

info@ametller.com
+34 977 098 100
+34 663 456 696
http://www.ametller.com

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
Agenda d'activitats
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XXIIa Setmana Cultural al Masroig
Inici: 30/10/2014 - 19:00
Finalització: 02/11/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Masroig
Dijous 30 d’octubre

19:00 h a la sala d’actes del Casal, inauguració de la XXIIa Setmana Cultural i de l’exposició “Música i cultura popular al Priorat”, organitzada juntament amb l'Arxiu comarcal del Priorat. A continuació, xerrada “Les bandes de música, una manifestació de cultura popular” a càrrec de Josep Mut, exdirector de la Banda de música de Barcelona

Al vestíbul del primer pis, exposició del projecte “La literatura i el vi” de l’Escola Onze de Setembre del Masroig

Les exposicions romandran obertes tots els dies de 18:00 a 19:00 h

Divendres 31 d’octubre

19:00 h a la sala de teatre del Casal, xerrada sobre “El Consell Assessor per a la Transició Nacional” a càrrec de Josep M. Reniu, membre del Consell i Cap d’Estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat de Barcelona

22:15 h La Castanyada
Concert a càrrec de la banda de música La Ginesta de Ginestar, que interpretarà un repertori d’algunes de les millors bandes sonores de pel•lícules de tots els temps amb projecció d’imatges. Panellets i castanyes per a tothom

Dissabte 1 de novembre

17:30 h a la sala del teatre del Casal, espectacle infantil “1714, xarcuters, som-hi!” a càrrec de la companyia Taleia

19:00 h xerrada-presentació del llibre Tradició i llibertat, antics fonaments per a una nova Catalunya a càrrec de Ferran Iniesta, professor titular d’Història d’Àfrica de la UB i Josep M. Gràcia, Doctor arquitecte (ETSAB-UPC), coautors del llibre i Jesús del Río, llicenciat en Antropologia cultural per la UB

22:30 h Cinema

Diumenge 2 de novembre

11:00 h Activitat familiar al jaciment prehistòric del Puig Roig del Roget (tallers de ceràmica, eines de sílex, visita guiada i recreació d’un enterrament)

19:00 h a la sala del teatre del Casal, cloenda de la Setmana Cultural amb l’obra de teatre “La ceba” a càrrec del Grup de Teatre de l’Orfeó Reusenc XD
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XXIIa Setmana Cultural al Masroig
Inici: 31/10/2014 - 19:00
Finalització: 02/11/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Masroig
Dijous 30 d’octubre

19:00 h a la sala d’actes del Casal, inauguració de la XXIIa Setmana Cultural i de l’exposició “Música i cultura popular al Priorat”, organitzada juntament amb l'Arxiu comarcal del Priorat. A continuació, xerrada “Les bandes de música, una manifestació de cultura popular” a càrrec de Josep Mut, exdirector de la Banda de música de Barcelona

Al vestíbul del primer pis, exposició del projecte “La literatura i el vi” de l’Escola Onze de Setembre del Masroig

Les exposicions romandran obertes tots els dies de 18:00 a 19:00 h

Divendres 31 d’octubre

19:00 h a la sala de teatre del Casal, xerrada sobre “El Consell Assessor per a la Transició Nacional” a càrrec de Josep M. Reniu, membre del Consell i Cap d’Estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat de Barcelona

22:15 h La Castanyada
Concert a càrrec de la banda de música La Ginesta de Ginestar, que interpretarà un repertori d’algunes de les millors bandes sonores de pel•lícules de tots els temps amb projecció d’imatges. Panellets i castanyes per a tothom

Dissabte 1 de novembre

17:30 h a la sala del teatre del Casal, espectacle infantil “1714, xarcuters, som-hi!” a càrrec de la companyia Taleia

19:00 h xerrada-presentació del llibre Tradició i llibertat, antics fonaments per a una nova Catalunya a càrrec de Ferran Iniesta, professor titular d’Història d’Àfrica de la UB i Josep M. Gràcia, Doctor arquitecte (ETSAB-UPC), coautors del llibre i Jesús del Río, llicenciat en Antropologia cultural per la UB

22:30 h Cinema

Diumenge 2 de novembre

11:00 h Activitat familiar al jaciment prehistòric del Puig Roig del Roget (tallers de ceràmica, eines de sílex, visita guiada i recreació d’un enterrament)

19:00 h a la sala del teatre del Casal, cloenda de la Setmana Cultural amb l’obra de teatre “La ceba” a càrrec del Grup de Teatre de l’Orfeó Reusenc XD

Novembre 2014
Tri-Adventure Montsant 2014
Inici: 15/11/2014 - 08:00
Finalització: 15/11/2014 - 19:00
Categoria: Cultural
Lloc: Ulldemolins
Dissabte, 15 de novembre
Tri-Adventure Montsant
Descobreix Montsant a través d’un Raid d’aventura. Hi ha diverses categories a escollir, des de l’Elit
a la categoria Family, Trekking,Orientació, BTT, circuits de cordes, espeleologia, etc.
Punt de trobada: Ulldemolins
Informació i reserves: www.naturetime.es
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Captura el Priorat, sortida fotogràfica amb tast de vins
Inici: 02/11/2014 - 09:30
Finalització: 02/11/2014 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: Porrera

CAPTURA EL PRIORAT. Sortida fotogràfica amb tast de vi.
Espai natural: Paisatge del vi del Priorat

Comarca: Priorat

Duració: Matinal

Dificultat: Baixa

Data inici: 02/11/2014 09:30 h

Data final: 02/11/2014 14:00 h

Punt de sortida: Porrera

Temps de caminar: 2h

Inscripcions: el brogit guiatges | guiatges@elbrogit.com | +34 689 00 61 99

Preu: 12€ / 5€ nens

Descripció
Excursió per captar els colors canviants de les vinyes a la tardor, tot un espectacle de la natura, que intentarem capturar amb les
nostres càmares amb l'ajuda d'en Jordi Brú, fotògraf de natura. La passejada pels antics camins amb molt bones vistes sobre la
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vall de Porrera de ben segur que ens captivarà.

Acabarem l'excursió visitant el celler Sangenís i Vaqué, a Porrera, on podrem assaborir els seus deliciosos vins de la DOQ
Priorat.

6a Festa del Vin Blanc
Inici: 02/11/2014 - 10:00
Finalització: 02/11/2014 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: Escaladei
6a FESTA DEL VIN BLANC
A la Cartoixa d'Escaladei
Diumenge, 2 de novembre de 2014
La Morera de Montsant - Scala Dei
Veure més informació al cartell adjunt

Agenda d'activitats
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Activitat familiar al jaciment prehistòric del Puig Roig del Roget
Inici: 02/11/2014 - 11:00
Finalització: 02/11/2014 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Masroig
Diumenge 2 de novembre d'11.00 h a 14.00 h

Jaciment del Puig Roig del Roget al Masroig

Activitat familiar (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 uns 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
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XXIIa Setmana Cultural al Masroig
Inici: 02/11/2014 - 19:00
Finalització: 02/11/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Masroig
Dijous 30 d’octubre

19:00 h a la sala d’actes del Casal, inauguració de la XXIIa Setmana Cultural i de l’exposició “Música i cultura popular al Priorat”, organitzada juntament amb l'Arxiu comarcal del Priorat. A continuació, xerrada “Les bandes de música, una manifestació de cultura popular” a càrrec de Josep Mut, exdirector de la Banda de música de Barcelona

Al vestíbul del primer pis, exposició del projecte “La literatura i el vi” de l’Escola Onze de Setembre del Masroig

Les exposicions romandran obertes tots els dies de 18:00 a 19:00 h

Divendres 31 d’octubre

19:00 h a la sala de teatre del Casal, xerrada sobre “El Consell Assessor per a la Transició Nacional” a càrrec de Josep M. Reniu, membre del Consell i Cap d’Estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat de Barcelona

22:15 h La Castanyada
Concert a càrrec de la banda de música La Ginesta de Ginestar, que interpretarà un repertori d’algunes de les millors bandes sonores de pel•lícules de tots els temps amb projecció d’imatges. Panellets i castanyes per a tothom

Dissabte 1 de novembre

17:30 h a la sala del teatre del Casal, espectacle infantil “1714, xarcuters, som-hi!” a càrrec de la companyia Taleia

19:00 h xerrada-presentació del llibre Tradició i llibertat, antics fonaments per a una nova Catalunya a càrrec de Ferran Iniesta, professor titular d’Història d’Àfrica de la UB i Josep M. Gràcia, Doctor arquitecte (ETSAB-UPC), coautors del llibre i Jesús del Río, llicenciat en Antropologia cultural per la UB

22:30 h Cinema

Diumenge 2 de novembre

11:00 h Activitat familiar al jaciment prehistòric del Puig Roig del Roget (tallers de ceràmica, eines de sílex, visita guiada i recreació d’un enterrament)

19:00 h a la sala del teatre del Casal, cloenda de la Setmana Cultural amb l’obra de teatre “La ceba” a càrrec del Grup de Teatre de l’Orfeó Reusenc XD
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Itinerari interior al cor de Montsant (intensiu de ioga i altres activitats d'espiritualitat)
Inici: 08/11/2014 - 09:30
Finalització: 09/11/2014 - 13:00
Lloc: Cornudella de Montsant

ITINERARI INTERIOR AL COR DE MONTSANT
Intensiu de ioga i altres activitats d’espiritualitat a Cornudella de Montsant
El Centre d’Activitats Montsant Natura, amb seu a Cornudella de Montsant, organitza un cap de setmana intensiu
de ioga els propers dies 8 i 9 de novembre, amb el suport del centre de salut i teràpies BioRitmes i la col·laboració
de l’empresa prioratina de cosmètica natural i ecològica Nina Mas Ardèvol.
La serra de Montsant és un marc natural ideal per connectar amb el nostre interior; ens permet viatjar cap al nostre
més profund benestar a través de la tranquil·litat i la serenitat que ens ofereixen els seus magnífics paratges. Si
t’agrada el ioga i la natura, aquesta proposta és per tu.
Al llarg del cap de setmana s’oferiran diferents classes de ioga, tallers i altres activitats d’espiritualitat. El paquet
que ofereix Montsant Natura inclou els àpats i l’allotjament al Xalet de l’Assut, una casa rural que es troba a 4 km
de Cornudella de Montsant. Es tracta d’aprendre a relaxar-nos i a connectar amb la pau interior que ens permetrà
fluir amb la vida i els seus reptes. Meditarem, respirarem, practicarem diferents tipus de ioga (des d’un ioga més
físic a un ioga més espiritual i energètic), experimentarem amb el nostre cos, el moviment i les sensacions,
aprendrem a fer-nos massatges, etc. En definitiva, ens cuidarem i ens deixarem cuidar… I tot en un entorn natural
espectacular: el Parc Natural de la Serra de Montsant.
El programa complert, amb els horaris i modalitats d’inscripció, es pot consultar a la
pàgina www.montsantnatura.cat. Per més informació, trucar al 977 82 13 13 (de 9h a 13h) o escriure un e-mail
a activitats@montsantnatura.cat.
Pren-te el teu temps… i relaxa’t a Montsant!
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Dia europeu de l'Enoturisme a l'Hostal Sport de Falset
Inici: 08/11/2014 - 10:30
Finalització: 23/10/2014 - 14:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
DIA EUROPEU DE L'ENOTURISME AL PRIORAT
Dissabte, 8 de novembre a les 10.30 h
Saló Prior-Hotel Hostal Sport de Falset

Presentació de l’activitat:
Marta Domènech, gerent de l’Hotel Hostal Sport

Ricard Rofes, enòleg Cellers Scala Dei
Alicia Estrada, especialista en comunicació i comercialització del vi i l’enoturisme. Autora de “Los 100 mejores vinos por
menos de 10 euros” editat recentment per Planeta. 3r any d’edició i amb selecció de vins de la DO Montsat i DOQ Priorat.

Esmorzar de forquilla amb “Scala Dei Garnatxa 2013” de Celler Scala Dei
Tertúlia sobre “Enoturisme, avui” amb Alicia Estrada
Visita a Celler Scala Dei (DOQ Priorat)
Cost: 10 euros
Aforament limitat: 23 persones

Informació i reserves: comunicacio@hotelspriorat.com
Hotel Hostal Sport
Miquel Barceló, 4-6
Tel.: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
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Itinerari interior al cor de Montsant (intensiu de ioga i altres activitats d'espiritualitat)
Inici: 09/11/2014 - 09:30
Finalització: 09/11/2014 - 13:00
Lloc: Cornudella de Montsant

ITINERARI INTERIOR AL COR DE MONTSANT
Intensiu de ioga i altres activitats d’espiritualitat a Cornudella de Montsant
El Centre d’Activitats Montsant Natura, amb seu a Cornudella de Montsant, organitza un cap de setmana intensiu
de ioga els propers dies 8 i 9 de novembre, amb el suport del centre de salut i teràpies BioRitmes i la col·laboració
de l’empresa prioratina de cosmètica natural i ecològica Nina Mas Ardèvol.
La serra de Montsant és un marc natural ideal per connectar amb el nostre interior; ens permet viatjar cap al nostre
més profund benestar a través de la tranquil·litat i la serenitat que ens ofereixen els seus magnífics paratges. Si
t’agrada el ioga i la natura, aquesta proposta és per tu.
Al llarg del cap de setmana s’oferiran diferents classes de ioga, tallers i altres activitats d’espiritualitat. El paquet
que ofereix Montsant Natura inclou els àpats i l’allotjament al Xalet de l’Assut, una casa rural que es troba a 4 km
de Cornudella de Montsant. Es tracta d’aprendre a relaxar-nos i a connectar amb la pau interior que ens permetrà
fluir amb la vida i els seus reptes. Meditarem, respirarem, practicarem diferents tipus de ioga (des d’un ioga més
físic a un ioga més espiritual i energètic), experimentarem amb el nostre cos, el moviment i les sensacions,
aprendrem a fer-nos massatges, etc. En definitiva, ens cuidarem i ens deixarem cuidar… I tot en un entorn natural
espectacular: el Parc Natural de la Serra de Montsant.
El programa complert, amb els horaris i modalitats d’inscripció, es pot consultar a la
pàgina www.montsantnatura.cat. Per més informació, trucar al 977 82 13 13 (de 9h a 13h) o escriure un e-mail
a activitats@montsantnatura.cat.
Pren-te el teu temps… i relaxa’t a Montsant!
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El laboratori dels sentits al celler Joan Ametller (novembre)
Inici: 01/11/2014 - 10:30
Finalització: 01/11/2014 - 13:00
Categoria: Familiar
EL LABORATORI DELS SENTITS
CELLER JOAN AMETLLER

Posa a prova els teus sentits de la mà de la nostra peculiar enòloga boja pel raïm. Una activitat que acosta el món de la vinya als més menuts des del cep fins al celler.

Quan? Dissabtes 18 d'octubre i 1 de novembre, a les 10:30 hores

Viu una jornada didàctica on grans i petits posarem en funcionament tots els nostres sentits per conèixer una mica més el món del vi. Mentre els adults gaudeixen d'una completa visita a les vinyes i al celler i d'una amena degustació de vins, els menuts passaran un matí ben divertit i ple de sorpreses: recorreran la finca per
desxifrar el misteri de la vinya, ens ajudaran a fer most per conèixer el procés d'elaboració dels vins i entraran al “laboratori dels sentits” on posaran a prova les seves habilitats olfactives i gustatives de la mà de la nostra peculiar enòloga boja pel raïm.

Quan? Dissabtes 18 d'octubre i 1 de novembre, a les 10:30 hores
Durada: 2 h 30 min
Preu: 15 € adults / 3 € nens (de 6 a 12 anys). Inclou material pel taller, visita a les vinyes i el celler i esmorzar.

Places limitades. Cal reserva prèvia:

Telèfon: 977 098 100 / 663 456 696

E-mail: info@ametller.com

I fins el 2 de novembre, viu la verema de primera mà amb nosaltres!

Més informació a www.ametller.com

Sergio Méndez

Responsable d'enoturisme

smendez@ametller.com / 663 456 696

Celler Joan Ametller

El Priorat al teu abast
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Viu la verema al Celler Joan Ametller
Inici: 01/11/2014 - 10:30
Finalització: 02/11/2014 - 13:30
Categoria: Gastronomia
VIU LA VEREMA AL CELLER JOAN AMETLLER
Volem viure amb tu la verema 2014. Portem un any esperant que arribi aquest moment i ja el tenim aquí. Descobreix per dins
un món fascinant i ple de màgia com és l’elaboració de vins.
Et convidem a conèixer la verema per dins, de tal manera que a més de degustar els millors vins del celler, entris en contacte
amb la seva elaboració. Participa en el seu naixement i descobreix com s’elaboren els vins de la DOQ Priorat.
QUÈ FAREM?
Volem que visquis en primera persona la nostra passió per la terra i la nostra manera de treballar.
Començarem la jornada amb un bon esmorzar o berenar de pagès per agafar força. Després baixarem a la vinya, tisores en mà,
per collir el millor raïm i conèixer els secrets de la vinya i la verema al Priorat. De tornada al celler, seguirem de prop el procés
d’elaboració del vi: selecció de raïm, remuntats i pigeage, tast de mosts... Després de la feina, degustarem, relaxadament, les
noves anyades d’alguns dels millors vins del celler mentre gaudim de les vistes excepcionals sobre les vinyes des de la terrassa
de la sala de tastos.
Quan? Del 27 de setembre al 2 de novembre de 2014
Horari: Dissabtes de 10:30 a 13:30 o de 16:30 a 19:30 hores. Diumenges, de 10:30 a 13:30 hores.
Preu: 15 € per persona. Preus especials per a grups.
Altres dies i horaris i condicions especials, consultar amb el celler.
I si vols viure la verema en família, els dies 18 d’octubre i 1 de novembre, obrim El laboratori dels sentits.
T’APUNTES?
Com que la verema ocupa un temps molt concret, entre 4 i 6 setmanes, organitzarem equips de treball i de visita perquè visquis
en primera persona la nostra passió per la terra i la nostra manera de treballar.
Escull el dia i l’horari que més et convingui i fes la teva reserva indicant les teves dades de contacte (nom i cognoms, adreça,
telèfon de contacte i número de persones).
A través de l’adreça info@ametller.com
O truca’ns al 663 456 696.
Horaris de visita i disponibilitat:

Matí 10:30

27-S

28-S

4-O

5-O

11-O

12-O

18-O

19-O

25-O

26-O

1-N*

2-N*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a 13:30

Tarda
16:30 a

X

X

X

X

X

X

19:30
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*1 i 2 de novembre segons previsió de verema.

Els grups són limitats per tant la reserva prèvia és imprescindible.
Per altres dies i horaris, visites de grups, etc. consultar disponibilitat amb el celler.
Viu la verema al Priorat. Viu la verema a Celler Joan Ametller.
Celler Joan Ametller. El Priorat al teu abast

Carretera de la Morera a Cornudella, km 3,2
43361 La Morera de Montsant Espanya

info@ametller.com
+34 977 098 100
+34 663 456 696
http://www.ametller.com

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
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XXIIa Setmana Cultural al Masroig
Inici: 01/11/2014 - 19:00
Finalització: 02/11/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Masroig
Dijous 30 d’octubre

19:00 h a la sala d’actes del Casal, inauguració de la XXIIa Setmana Cultural i de l’exposició “Música i cultura popular al Priorat”, organitzada juntament amb l'Arxiu comarcal del Priorat. A continuació, xerrada “Les bandes de música, una manifestació de cultura popular” a càrrec de Josep Mut, exdirector de la Banda de música de Barcelona

Al vestíbul del primer pis, exposició del projecte “La literatura i el vi” de l’Escola Onze de Setembre del Masroig

Les exposicions romandran obertes tots els dies de 18:00 a 19:00 h

Divendres 31 d’octubre

19:00 h a la sala de teatre del Casal, xerrada sobre “El Consell Assessor per a la Transició Nacional” a càrrec de Josep M. Reniu, membre del Consell i Cap d’Estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat de Barcelona

22:15 h La Castanyada
Concert a càrrec de la banda de música La Ginesta de Ginestar, que interpretarà un repertori d’algunes de les millors bandes sonores de pel•lícules de tots els temps amb projecció d’imatges. Panellets i castanyes per a tothom

Dissabte 1 de novembre

17:30 h a la sala del teatre del Casal, espectacle infantil “1714, xarcuters, som-hi!” a càrrec de la companyia Taleia

19:00 h xerrada-presentació del llibre Tradició i llibertat, antics fonaments per a una nova Catalunya a càrrec de Ferran Iniesta, professor titular d’Història d’Àfrica de la UB i Josep M. Gràcia, Doctor arquitecte (ETSAB-UPC), coautors del llibre i Jesús del Río, llicenciat en Antropologia cultural per la UB

22:30 h Cinema

Diumenge 2 de novembre

11:00 h Activitat familiar al jaciment prehistòric del Puig Roig del Roget (tallers de ceràmica, eines de sílex, visita guiada i recreació d’un enterrament)

19:00 h a la sala del teatre del Casal, cloenda de la Setmana Cultural amb l’obra de teatre “La ceba” a càrrec del Grup de Teatre de l’Orfeó Reusenc XD

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
Agenda d'activitats
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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
Març 2015
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