
FIRES I MOSTRES DE VI AL PRIORAT 
 

NOM Fira: 
Poboleda Vins 

DATES 
ESTIMADES: 

Segona quinzena d'abril 

DESCRIPCIÓ: Tast de vins de Poboleda.  

MUNICIPI: Poboleda 

TELÈFON:  977 827 097  

WEB: www.poboleda.cat 

MAIL: aj.poboleda@poboleda.cat  

 
 

NOM Fira: Fira de cooperatives agrícoles del Priorat 

DATES 
ESTIMADES: 

Setmana Santa (dissabte Sant) 

DESCRIPCIÓ: Mostra de vins de les cooperatives agrícoles del Priorat al 
del Castell de Falset. 

MUNICIPI: Falset 

TELÈFON:  977 830 434 

WEB: www.castelldelvi.cat 

MAIL: castelldelvi@falset.org 

 
 

NOM Fira: Tast de carinyenes  

DATES 
ESTIMADES: 

Divendres més proper a l’1 de maig (tarda) 

DESCRIPCIÓ: Mostra i degustació de vins de Porrera, principalment els 
elaborats amb la varietat carinyena.  

MUNICIPI: Porrera 

TELÈFON:  630 941 959 
676 775 462 
606 187 431 
686 963 385 

WEB: www.cellersdeporrera.com  

MAIL: info@cellersdeporrera.com 

 
 

NOM Fira: Nit de les Garnatxes 

DATES 
ESTIMADES: 

Divendres més proper a l’1 de maig (nit) 

DESCRIPCIÓ: L'acte té lloc en el marc de la Fira del Vi de la comarca del 
Priorat a Falset i permet assaborir les quatre garnatxes 
dels quatre terrers de Capçanes, així com els vins joves i 
dolços del celler, i els vins dels cellers convidats. La 
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jornada és amenitzada amb actuacions de diversos 
artistes.  

MUNICIPI: Capçanes 

TELÈFON:   977 178 319 

WEB: www.cellercapcanes.com 

MAIL: cellercapcanes@cellercapcanes.com  

 
 

NOM Fira: 
Fira del Vi de la comarca del Priorat 

DATES 
ESTIMADES: 

Primer cap de setmana de maig 

DESCRIPCIÓ: El primer cap de setmana de maig se celebra a Falset 
aquesta fira dedicada als vins de les dues denominacions 
d'origen de la comarca, la DOQ Priorat i la DO Montsant. 
Durant el cap de setmana tenen lloc nombrosos actes 
paral·lels: conferències, cursets d'iniciació al tast de vi, 
jornades de portes obertes en diversos cellers, maridatges 
del vi...  

MUNICIPI: Falset 

TELÈFON:  977 830 057 

WEB: www.firadelvi.org 

MAIL: communication@limonium.com 

 
 

NOM Fira: Tast amb Dones  

DATES 
ESTIMADES: 

Primer cap de setmana de maig (dissabte al matí) 

DESCRIPCIÓ: Degustació de vins de dones productores del Priorat.  

MUNICIPI: Gratallops 

TELÈFON:  977 830 217 

WEB: www.closfigueras.com  

MAIL: info@closfigueras.com 

 
 

NOM Fira: Tast amb Llops  

DATES 
ESTIMADES: 

Primer cap de setmana de maig (dissabte a la tarda) 

DESCRIPCIÓ: Mostra i degustació de vins de Gratallops 

MUNICIPI: Gratallops 

TELÈFON:  977 839 502 

WEB: www.tastambllops.com  

MAIL: info@tastambllops.com  
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NOM Fira: VideNit 

DATES 
ESTIMADES: 

Primer cap de setmana de maig (dissabte a la nit) 

DESCRIPCIÓ: Tast de vins de cellers de la comarca, sopar a peu dret i 
música en directe al jardí de Mas Figueres 

MUNICIPI: Marçà 

TELÈFON:  977 178 011 / 669 565 651 

WEB: www.masfigueres.com 

MAIL: info@masfigueres.com 

 
 

NOM Fira: Tast de Cal Compte  

DATES 
ESTIMADES: 

Primer cap de setmana de maig (diumenge al matí) 

DESCRIPCIÓ: Mostra i degustació de vins de Torroja 

MUNICIPI: Torroja del Priorat 

TELÈFON:  619 023 779 

WEB: www.calcompte.com 

MAIL: info@calcompte.com  

 
 

NOM Fira: Tast de les Mines  

DATES 
ESTIMADES: 

Primer cap de setmana de maig (diumenge al matí) 

DESCRIPCIÓ: Mostra i degustació de vins de Bellmunt 

MUNICIPI: Bellmunt del Priorat 

TELÈFON:  977 830 028 / 626 384 706 

WEB: www.bellmunt.altanet.org 

MAIL: aj.bellmunt@altanet.org 

 
 

NOM Fira: Jornada enogastronòmica  

DATES 
ESTIMADES: 

Segona Pasqua (diumenge) 

DESCRIPCIÓ: Coincidint amb la segona Pasqua, Cornudella de Montsant 
celebra una jornada enogastronòmica 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. 

MUNICIPI: Cornudella de Montsant 

TELÈFON:  977 821 000 
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WEB: http://www.turismesiurana.org 

MAIL: tur.cornudella@gmail.com 

 
 

NOM Fira: Fira Masroig Vi Solidari  

DATES 
ESTIMADES: 

Principis de juny (dissabte) 

DESCRIPCIÓ: La Fira neix de la voluntat dels cellers del poble del 
Masroig per donar a conèixer els seus vins i contribuir, 
alhora, a una causa solidària: la lluita contra el càncer 
infantil. A banda dels tastos hi ha conferències, 
exposicions, tallers infantils, concerts i sopar. La 
recaptació es lliura a l'Obra Social de l'Hospital Sant Joan 
de Déu per a recerca. 

MUNICIPI: El Masroig 

TELÈFON:  977 825 126 

WEB: http://www.masroigvisolidari.com 

MAIL: masroigvisolidari@gmail.com / aj.masroig@altanet.org 

 
 
 
 

NOM Fira: 
Tast de Vins de la Vila del Lloar i de les 
Solanes del Molar  

DATES 
ESTIMADES: 

Darrer dissabte de juliol 

DESCRIPCIÓ: Mostra de vins del Lloar i de les Solanes del Molar.  

MUNICIPI: El Lloar 

TELÈFON:  977 825 054 

WEB: http://www.lloar.altanet.org/ 

MAIL: aj.lloar@altanet.org 

 
 

NOM Fira: 
Nasset, Nas i Nassot   

DATES 
ESTIMADES: 

Mitjans d'agost (habitualment el dia 15 d’agost) 

DESCRIPCIÓ: Concurs per escollir un "nas d'or" entre els participants.  

MUNICIPI: Porrera 

TELÈFON:  630 941 959 
676 775 462 
606 187 431 
686 963 385 

WEB: www.cellersdeporrera.com  
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MAIL: info@cellersdeporrera.com 

 
 

NOM Fira: 
Nit de Vins de Torroja 

DATES 
ESTIMADES: 

Quart dissabte d’agost (nit) 

DESCRIPCIÓ: Nit de Vins de Torroja, a Torroja del Priorat. Mostra i 
degustació de vins de Torroja del Priorat, a les 
instal·lacions de les piscines municipals.  

MUNICIPI: Torroja del Priorat 

TELÈFON:  679 726 618 (Montse Gómez) 

WEB: www.torroja.altanet.org 

MAIL: nitdevinstorrojadelpriorat@gmail.com 

 
 
 

NOM Fira: Jornada portes obertes als cellers de 
Poboleda 

DATES 
ESTIMADES: 

Primer dissabte de setembre 

DESCRIPCIÓ: Jornada de portes obertes als cellers de Poboleda. 
Activitat prèvia a la Festa del Vi i la Verema a l'Antiga de 
Poboleda. 

MUNICIPI: Poboleda 

TELÈFON:  977 827 097 

WEB: www.poboleda.cat 

MAIL: aj.poboleda@poboleda.cat 

 
 

NOM Fira: 
Festa del Vi i la Verema a l'Antiga de Poboleda 

DATES 
ESTIMADES: 

Segon dissabte de setembre  

DESCRIPCIÓ: Poboleda celebra aquesta festa que solemnitza la collita 
tal com es feia antigament el segon dissabte de setembre. 
Es participa en la verema anant a les vinyes i en retornar 
té lloc un esmorzar popular. A continuació es pia el raïm, 
tenen lloc degustacions de vins de la població i altres 
activitats lúdiques i culturals 
 

MUNICIPI: Poboleda 

TELÈFON:  977 827 097 

WEB: www.poboleda.cat  

MAIL: aj.poboleda@poboleda.cat 
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NOM Fira: 
Festa del Vin Blanc 

DATES 
ESTIMADES: 

Dissabte més proper a Tots Sants  

DESCRIPCIÓ: Mostra de vins de la Morera de Montsant. El motiu de la 
celebració de la festa és la recuperació de l’elaboració del 
tradicional Vin blanc que antigament produïen els cellers 
familiars del poble.  

MUNICIPI: La Morera de Montsant  

TELÈFON:  977 827 112 

WEB: www.lamorerademontsant.org  

MAIL: aj.morera@altanet.org 

 
 

NOM Fira: 
Tasta Porrera  

DATES 
ESTIMADES: 

Segon dissabte de novembre  

DESCRIPCIÓ: Aquesta festa popular vol posar a l'abast dels aficionats i 
experts la descoberta de les característiques i propietats 
dels vins de Porrera. A més els establiments de la localitat 
ofereixen als visitants degustacions de la cuina tradicional  
local. També s'habilita un espai on adquirir els vins tastats 
amb descomptes previstos només per a aquest dia. 

MUNICIPI: Porrera 

TELÈFON:  977 828 003 

WEB: www.cellersdeporrera.com  

MAIL: info@cellersdeporrera.com 

 
 

NOM Fira: 
Festa del vi novell 

DATES 
ESTIMADES: 

Segon o tercer diumenge de novembre (matí) 

DESCRIPCIÓ: Festa que organitza el Celler el Masroig per donar la 
benvinguda al primer vi de la collita o vi novell, tal com es 
feia antigament per Sant Martí (“Per Sant Martí, mata el 
porc i enceta el vi”). Durant el matí es duen a terme 
presentacions de llibres, exposicions, “s’espinjola” la bóta 
com mana la tradició i es degusta el vi amb un aperitiu, 
amenitzat amb música en directe.    

MUNICIPI: El Masroig 

TELÈFON:  977 825 026 

WEB: http://www.cellermasroig.com/ 
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MAIL: celler@cellermasroig.com 

 
 

NOM Fira: 
Tast de Santa Bàrbara  

DATES 
ESTIMADES: 

Primer cap de setmana de desembre (Santa Bàrbara) 

DESCRIPCIÓ: Mostra i degustació de vins de Bellmunt del Priorat i 
festivitat religiosa en honor a la patrona dels miners.  

MUNICIPI: Bellmunt del Priorat 

TELÈFON:  977 830 028 

WEB: http://www.bellmunt.altanet.org/ 

MAIL: aj.bellmunt@altanet.org 
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