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4a SETMANA DE L’ENOASTRONOMIA A CELLER JOAN AMETLLER 
 

 Arriba l’Enoastronomia, la proposta turística que combina l'observació de les estrelles i 

la degustació de vins en un dels indrets amb millor qualitat del cel nocturn de Catalunya: 

la Serra de Montsant. 

 L’aïllament de les vinyes del Mas del Mustardo, a la Morera de Montsant, proporciona 
les condicions idònies per a l’observació astronòmica; Els vins de la DOQ Priorat, l’excusa 
perfecta per viure una experiència inoblidable.  

 
El 12 d’agost, Nit Enoastronòmica amb l’Associació Bocafoscant. Parlarem de manera senzilla 

sobre astronomia. Plantarem els telescopis a peu de vinya per gaudir de les magnífiques vistes 

del cel d’estiu: Saturn, el Cúmul d’Hèrcules, Albireo, la Lluna i la pluja d’estels... També 

parlarem de les estrelles tal com les veien els antics i dels mites i llegendes que porten 

associades. Tot regat amb els vins del celler i ressopó. A les 21 hores. 

I si t’agrada el senderisme, el Brogit Guiatges ens proposa gaudir de la Nit Enoastronòmica 

amb una excursió nocturna prèvia pel paisatge vitivinícola del Priorat, recorrent el centenari 

Camí dels Cartoixans. Amb "Vins cartoixans sota les llàgrimes de Sant Llorenç", gaudirem dels 

reflexos del sol de capvespre sobre les vinyes i el raïm que va madurant lentament. 

Les nits del 13 al 18 d'agost, obrim les portes als Tastos i Estrelles, l’experiència nocturna que 

combina astronomia i el tast de vins sota els estels. Aprendrem a reconèixer les estrelles i les 

constel·lacions presents en el cel. I tastarem els millors vins sota l’atenta mirada del Montsant. 

A partir de la 22 hores. 

I el 19 d'agost, Jazz sota les estrelles, concert-maridatge amb Lluís Capdevila Trio. 

Els cingles de Montsant són l’escenari excepcional on el músic falsetà presentarà el seu disc 

“Diàspora” inspirat en les seves vivències a Nova York. El jazz de Lluís Capdevila serà el fil 

conductor per maridar la gastronomia de proximitat del restaurant la Morera i les millors 

anyades del celler. En acabar, seguirem les Perseides en el seu inesgotable viatge pel 

firmament. 

Per cloure, el 9 de setembre torna "Vi, Glosa i Estrelles" amb l’Alexandre Bonanit i la 

glosadora empordanesa Mireia Mena. 

Mitjançant la cançó amb text improvisat, la glosa, lligarem les subtileses del vi del Priorat amb 

els astres en contínua interacció amb el públic. Ho farem compartint emocions i coneixements 

sobre l'Uni”vers” en una festa d'olors, colors, sabors i cançons. Un recorregut pel patrimoni 

musical del sud de Catalunya (nyacres, jota, garrotí...) acompanyat pels vins del celler i ressopó 

de productes de proximitat. 

Us hi esperem! 

Més informació i reserves: 663 456 696 / info@ametller.com 
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Compromesos amb el Priorat 
 
L’Enoastronomia sorgeix de la combinació de la nostra activitat enològica, el nostre respecte 
pels valors naturals i culturals de la comarca i la voluntat de llegar un futur viable als nostres 
descendents. 
 
La comarca del Priorat aposta per un model turístic basat en la valorització dels recursos 
naturals i ecològics del territori, no només materials, sinó també immaterials, com ara la 
tranquil·litat, el silenci, l’observació dels estels i el cel nocturn, vinculat des dels inicis de la 
humanitat a l’espiritualitat i la transcendència. 
 
A Celler Joan Ametller pensem que la nostra proposta turística ha de contribuir al 
manteniment d’aquests valors que ens fan únics i que tots i totes tenim molt presents per tal 
que els visitants els puguin gaudir. 
 
A Celler Joan Ametller posem el Priorat al teu abast 
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