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La Fira que ningú  
es vol perdre!
La Fira del Vi de Falset (Mostra dels vins de la DOQ Priorat i 
la DO Montsant) ha aconseguit convertir-se en la Festa Major 
de la comarca del Priorat al llarg de 24 anys. 

És una celebració de primer ordre per a tots els amants  
del món del vi, atrets per una terra que ha aconseguit 
convertir-se en una referència enològica internacional. 

Alhora, però, la Fira del Vi del Falset és l’espai ideal per 
descobrir vins, conèixer nous cellers i estar al dia de tot  
allò que es cou a la comarca del Priorat, tant pel que fa  
a la DOQ Priorat com a la DO Montsant.

Consulta tots els detalls i els actes que es  
van incorporant al programa fins a l’últim moment

www.firadelvi.org 

o segueix-nos

@firadelvifalset   #firadelvi
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Els vins prenen Falset
3, 4 i 5 de maig

Descobreix els vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant  
en els estands de degustació de vi a peu de carrer.

 
Participació d’una setantena d’elaboradors. 

Venda directa de vins, de tu a tu. 
Vins prèmium per als més exigents.

 
c/ Miquel Barceló

 
Estands degustació de vi

Divendres  
De 18 a 21 h.

Dissabte i diumenge 
D’11 a 21 h.

Informació pràctica
Què val un tiquet? On el compro?

  
15 €  

(Copa de vi + pitet + 6 tiquets)

 
Una degustació de vi, un tiquet. 

 
Una degustació de vi prèmium, dos tiquets.

 
Podeu trobar l’estand d’informació i vendes  

al costat de l’espai firal, situat al carrer Miquel Barceló.
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Espai Wine Lover,  
Escenari de tast i Cal Magrinyà
Tastos a càrrec de cellers, de l’escola d’enologia Jaume Ciurana, 
de les denominacions d’origen de la comarca (DOQ Priorat  
i DO Montsant) i del territori convidat: Mallorca.

 
Dissabte d‘11 a 22 h. 

Diumenge d‘11 a 20 h.

 
Cal fer inscripció prèvia  

Consulteu el web firadelvi.org

Programa continuat de tastos

Tast de Professionals
Els cellers de la DOQ Priorat i la DO Montsant oferiran un  
any més el Tast de Professionals en el marc de la 24a edició  
de la Fira del Vi de Falset. 

 
Dilluns 6 de maig  

 

 
Acreditacions  

Cal acreditar-se prèviament. *

* Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic a tastprofessionals@gmail.com indicant:
 1. Nom i Cognoms / 2. Empresa a la qual pertany / 3. Càrrec a l’empresa. 
 L’acreditació serà validada per a l’organització, que enviarà un correu de resposta  
 confirmant la inscripció al Tast de Professionals.

Servei de restauració

Divendres 
De 18 a 23 h.

Dissabte 
De 12 a 23 h.

Diumenge 
De 12 a 22 h.

Els dies de la Fira 

Falset s’omple d’activitats
Falset bull d’activitats al voltant del vi: el Tast de blancs del 
divendres a la tarda al castell, el Tast del decenni (al Vitec),  
els vermuts musicals de la Cooperativa Falset-Marçà, els sopars 
maridats dels restaurants de Falset, actes gastronòmics  
i actuacions musicals de tota manera…

Espai gastronòmic 
Vine a menjar alguna cosa mentre escoltes música  
i fas una petita pausa.
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Tastos i actes a gairebé tots els pobles

La festa de tota la comarca
En paral·lel als actes de Falset, hi ha previstos tastos a:

Consulteu els dies i horaris en el programa final o al web 
www.firadelvi.org

Bellmunt 
Tast de les Mines  
Nit de les Mines

Porrera  
Tast de carinyenes  

Organic Soirée

Capçanes  
Nit de les garntaxes

Poboleda  
Vidart

Gratallops  
Tast amb dones 

Vi-night 
Tast amb llops

Masroig  
Trobada de food trucks

Torroja 
Tast de Cal Compte 

Els Guiamets  
#Vimets

La fira de tota la família

El trenet
Puja al tren de la fira i coneix Falset i la seva història.

 
Tots els dies del certamen

Gotim festival
Tercera edició del Festival de Microteatre i Vi.

 
Falset 

Diferents espais

 
Dissabte 4 de maig 

 a les 17.30, 18.00 i 18.30 h.

 
Espai Xic 

c/ Miquel Barceló 
al costat del punt de venda de tiquets

 
Dissabte i diumenge  
De les 12 h. a les 20 h.

Espai Xic
Tallers per als més petits de la casa.
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Una fira oberta
La Fira del Vi de Falset compta, en aquesta ocasió,  

amb dos invitats d’honor:

Cardona 
Com a ciutat convidada

La Fira del Vi de Pollença 
Com a representant dels vins de Mallorca

Altres participants
Consells reguladors 

DO Montsant 
DOQ Priorat

Altres institucions 
Consell Comarcal del Priorat 

Escola d’enologia Jaume Ciurana 
DOP Siurana 

Ajuntament de Reus 
Ajuntament de Gratallops

Associacions 
Prioritat 

Priorat Enoturisme

La Fira comença 
divendres a la tarda
Per segon any consecutiu, la Fira del Vi de Falset torna  
a estar oberta el divendres a la tarda: a partir de les 18 i  
fins a les 21 hores.

Oli tu
La DOP Siurana, present a la Fira del Vi de Falset. 
Un any més, la DOP Siurana estarà present al certamen  
amb tallers infantils d’oli, degustacions de tapes i tastos d’oli

Espai solidari
La Fira estrena aquest any un espai de vins solidaris,  
una mostra de com el sector impulsa iniciatives en benefici  
de la societat. Aquest any compten amb els vins del  
Masroig Vi Solidari i de Ilusion+
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Denominació  
d’Origen Montsant
La Denominació d’Origen Montsant ha passat de ser una de 
les revelacions dels darrers anys a convertir-se en un referent 
del panorama vitivinícola nacional i internacional. La qualitat 
dels seus vins, de garnatxes i carinyena, ha donat la raó a la  
crítica i premsa especialitzada, que en el seu dia la va qualificar 
de “valora  l’alça” i “gran descobriment”.

Els elogis de la crítica especialitzada tenen el seu reflex en 
els consumidors. Avui dia, gairebé la meitat dels vins que 
s’elaboren a Montsant es destina a l’exportació.

Els cellers de Montsant mantenen el seu propòsit de seguir 
sorprenent i captivant amb vins de gran qualitat, fidels a un 
territori on un clima de contrastos, l’orografia accidentada,  
la variabilitat de sòls, les varietats històriques de raïm  
i la mà de l’home són font de matisos.

Els cellers participants
DO Montsant

Alfredo Arribas - Portal del Priorat
Atavus Vines 
Buil & Giné
Celler Anguera Domènech 
Celler Cedó Anguera
Celler Comunica
Celler de Capçanes
Celler de l’Era
Celler Dosterras
Celler La Placeta
Celler Laurona
Celler Masroig
Celler Pascona
Cellers Capafons - Ossó
Cellers Sant Rafel

Cellers Unió
Cingles Blaus
Coca i Fitó
Cooperativa Falset Marçà
Josep Grau Viticultor
Mas de l’Abundància
Mas de les Vinyes
Orto Vins
Portal del Montsant
Ronadelles - Cap de Ruc
Vendrell Rived
Venus La Universal
Vins de Mas Sersal - Estones
Vinyes Domènech
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Denominació d’Origen 
Qualificada Priorat
Parlar de la regió del Priorat és parlar d’una de les zones 
productores de vi que en els darrers anys han assolit més 
prestigi arreu del món. Els Priorat s’han situat entre els vins més 
apreciats del planeta gràcies a molts factors, entre els quals hi 
ha la seva fidelitat a un terrer marcat per la presència del sòl 
de llicorella (pissarra autòctona) i integrat en un paisatge de 
gran bellesa que s’ha mantingut inalterat al llarg dels segles. 
Un territori on una orografia i un sòl molt exigents necessiten 
d’una “viticultura heroica”.

La DOQ Priorat és l’única reconeguda a Catalunya com a 
Qualificada i una de les dues úniques que existeixen amb 
aquest segell a l’Estat espanyol, d’acord amb els requisits de 
qualitat i sistemes de producció que se segueixen en aquesta 
zona vitivinícola.

Alfredo Arribas - Portal del Priorat
Álvaro Palacios
Atavus Vines 
Bodegas Mas Alta
Bodegas y Viñedos de Cal Grau
Buil & Giné
Burgos Porta - Mas Sinén
Cartoixa de Montsalvat
Casa Gran del Siurana
Celler Cal Pla
Celler Cesca Vicent
Celler Crivillé i Valls
Celler Hidalgo Albert
Celler Joan Ametller 
Celler Joan Simó
Celler Pasanau
Celler Sabaté - Vins Plantadeta
Celler Tane
Celler Vall Llach
Cellers Capafons - Ossó
Cellers de Gratallops
Cellers Scala Dei
Cellers Unió
Cims de Porrera
Clos Figueras
Clos Galena
Clos Mogador

Coca i Fitó
Costers del Priorat
Els Vil·lusionistes
Ferrer Bobet
Gran Clos
Gratavinum
L’Infernal
La Conreria d’Scala Dei
Les Cousins Marc & Adrià
Marco Abella
Mas d’en Blei
Mas d’en Perí
Mas Doix
Mas Martinet
Meritxell Pallejà - Xavi Pallejà
Merum Priorati
Perinet
Pinord - Mas Blanc
RAR Vins Singulars
Terra Dominicata
Terres de Vidalba
Torres Priorat
Trossos del Priorat
Va de Bòlid
Vinícola del Priorat
Viticultors Mas d’en Gil
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Programa 
Falset

Cerveses artesanes, 
pintxos, música…
El Casal Popular Pere Joan 
Barceló “Carrasclet” us 
convida a passar una estona 
en companyia de pintxos, 
música i cerveses artesanes.
Hora: 19.00 h. 
Lloc: Casal Carrasclet  
(Carrer de Salvador Estrem i Fa, 14) 
Contacte: contacta@casalcarrasclet.net

Sopar amb Ficaria Vins
Dinars i sopars maridats amb 
els vins del celler convidat 
i amb la presència del 
propietari o representant  
del celler. En aquest cas, amb 
Ficaria Vins, i les garnatxes  
de La Figuera i el Baix Aragó.
Hora: 20.30 h. 
Lloc: Celler de l’Aspic 
Preu: 65 € + IVA. Reserva prèvia 
Contacte: info@cellerdelaspic.com

19è Tast de Blancs
Més de quaranta cellers  
se citen per presentar  
els seus vins blancs en  
el 19è Tast de Blancs de  
la comarca del Priorat.
Hora: 19.00 h. 
Lloc: Absis del Castell 
Preu: 25 € anticipada i 30 € taquilla 
Organitza: Aguiló Vinateria  
i Vins i Olis del Priorat
Tiquets online:  
https://vinsprioratimontsant.com 
Contacte:  
info@aguilovinateria.com 
info@vinsiolisdelpriorat.coma

Soul Machine & SAU
La Soul Machine i Pep Sala 
interpreten cançons de SAU  
i de la banda de Falset, i ens 
presenten la cançó que Pep 
Sala ha compost i dedicat  
al Priorat. 
Hora: 20.30 h. 
Lloc: Escenari de la Fira 
Preu: Gratuït

Divendres 3 de maig
24a Fira de vi (Tast de vins)
Tasts de vins als estands 
de degustació dels cellers 
participants a la Fira.
Hora: De les 18.00 a les 23.00 h. 
Lloc: Espai Firal. Euterpe 
Preu: 15 € (Copa + pitet + 6 tiquets)

Al Museu, tast o simposi?
Durant tot el dia, aquells  
que visitin el Castell de 
Falset-Museu Comarcal, seran 
obsequiats amb la degustació 
d’una copa de vi Castell de 
Falset. El tast serà temàtic  
i semi-teatralitzat. A partir  
de la idea clàssica del simposi 
es parlarà del món del vi  
a l’antiguitat.
Hora: De les 10.00 a les 14.00 h.  
i de les 16.00 a les 18.00 h. 
Lloc: Castell de Falset-Museu Comarcal
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Dissabte 4 de maig
24a Fira de vi (Tast de vins)
Tasts de vins als estands 
de degustació dels cellers 
participants a la Fira.
Hora: De les 11.00 a les 21.00 h. 
Lloc: Espai Firal. Euterpe 
Preu: 15 € (Copa + pitet + 6 tiquets)

Al Museu, tast o simposi?
Durant tot el dia, aquells  
que visitin el Castell de 
Falset-Museu Comarcal, seran 
obsequiats amb la degustació 
d’una copa de vi Castell de 
Falset. El tast serà temàtic  
i semi-teatralitzat. A partir  
de la idea clàssica del simposi 
es parlarà del món del vi a 
l’antiguitat.
Hora: De les 10.00 a les 14.00 h.  
i de les 16.00 a les 18.00 h. 
Lloc: Castell de Falset-Museu Comarcal

Tast del decenni:  
DO Montsant
Tradicional acte que  
permet tastar els vins de 
la DO Montsant d’ara fa 
justament deu anys.
Hora: 10.00 h. 
Lloc: Vitec 
Contacte: info@vitec.wine

Tastos oberts
Tastos a càrrec de l’escola 
d’enologia, la DOQ Priorat, la 
DO Montsant, la DO Penedès  
i els cellers.
Hora: De les 11.00 a les 19.00 h. 
Lloc: Espai Winelover  
i Escenari de la Fira 
Preu i reserva: En funció del tast 
Informació i reserves:  
www.firadelvi.org

Cercavila dels gegants
Cercavila pels carrers del 
poble amb els gegants  
de Falset.
Hora: 11.00 h. 
Lloc: Carrers del poble 
Preu: Gratuït 

Inauguració oficial
Inauguració oficial de la  
24a Fira del Vi i homenatge a 
algunes persones i institucions 
fonamentals en el salt endavant 
dels vins de la comarca dels 
darrers trenta anys. 
Hora: 12.00 h. 
Lloc: Teatre L’Artesana

Vermusic & Coop  
amb “Animal”
Enguany, any del centenari 
del Celler Cooperatiu, la fem 
grossa amb tres grups que 
acompanyaran el Vermut i  
els vins de Falset.  
A les 12 és el torn d’Animal,  
el grup revelació del  
pop-rock nacional. 
Hora: 12.00 h. 
Lloc: Cooperativa Falset Marçà 
Preu: Gratuït  
Contacte: ferran@etim.cat

Cercavila dels gegants
Cercavila pels carrers del 
poble amb els gegants  
de Falset.
Hora: 12.30 h. 
Lloc: Carrers del poble 
Preu: Gratuït 

Dinar amb L’infernal
Dinars i sopars maridats amb 
els vins del celler convidat i 
amb la presència del propietari 
o representant del celler. En 
aquest cas, amb L’infernal, la 
visió del Roine al Priorat. 
Hora: 13.30 h. 
Lloc: Celler de l’Aspic 
Preu: 65 € + IVA. Reserva prèvia 
Contacte: info@cellerdelaspic.com

Vermusic & Coop  
amb “Tarraco surfers”
Enguany, any del centenari 
del Celler Cooperatiu, la fem 
grossa amb tres grups que 
acompanyaran el Vermut i  
els vins de Falset.  
A les 14 hores és el torn  
de Tarraco Surfers, amb  
Joan Reig al capdavant.
Hora: 14.00 h. 
Lloc: Cooperativa Falset Marçà 
Preu: Gratuït  
Contacte: ferran@etim.cat
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Sessió de dj’s locals
Sessió de dj’s a la Fira:  
Falçet Soundsystem
Hora: 14.30 h. 
Lloc: Escenari de la Fira 
Preu: Gratuït 

Pa, vi i sucre
Gaudeix d’un dels berenars típics 
del Priorat: el pa amb vi i sucre.
Hora: 17:30 h. 
Lloc: Carrer de Baix  
(davant de la Biblioteca) 
Preu: Gratuït 
Contacte: biblioteca@falset.org 
Organitza: Biblioteca de Falset  
i comerciants del Carrer de Baix. 

Gotim. Festival de 
Microteatre i Vi: Sandàlies
La Irene està fent el sopar 
per l’Alba i la Gina. Totes tres 
porten una bomba dins seu. 
Les seves pors explotaran 
just quan haurien d’estar 
més unides… Sandàlies 
és un episodi sobre la 
misteriosa recepta que mescla 
convivència, veritat i amistat.
Hora: 17.30 h, 18 h i 18.30 h. 
Lloc: Consell Comarcal del Priorat 
(Plaça Quartera, 1) 
Preu: 5 € (10 € amb copa)

Gotim. Festival de 
Microteatre i Vi: RIP
La Laia i l’Agnès es troben 
enmig del no res, en un 
lavabo cutre de benzinera, 
disposades a encarar un 
viatge que significarà un punt  
i a part a les seves vides.
Hora: 17.30 h, 18 h i 18.30 h. 
Lloc: Teatre L’Artesana 
Preu: 5 € (10 € amb copa)

Gotim. Festival de 
Microteatre i Vi: Ninis II
Després de fer realitat el  
desig d’unir-se per sempre, 
Sant Francesc d’Assís i la 
Verge Maria surten per  
primer cop en processó. 
Hora: 17.30 h, 18 h i 18.30 h. 
Lloc: Associació de Jubilats 
(Carrer Baix, 40) 
Preu: 5 € (10 € amb copa)

Exhibició castellera
Actuació castellera de la Colla 
Vella dels Xiquets de Valls i  
Els Brivalls de Cornudella.
Hora: 18.00 h. 
Lloc: Carrer Miquel Barceló 
Preu: Gratuït 

Sessió de dj’s locals
Sessió de dj’s a la Fira:  
Falçet Soundsystem
Hora: 18.00 h. 
Lloc: Escenari de la Fira 
Preu: Gratuït 

Concert amb Terra Ferma
Concert amb el grup  
“Terra Ferma” (Ska-Fusió del 
Baix Camp) i degustació de 
diferent vins de la comarca.
Hora: 19.00 h. 
Lloc: A la placeta del costat  
del Casal Carrasclet  
(Carrer de Salvador Estrem i Fa, 14) 
Preu: Gratuït 
Contacte:  
contacta@casalcarrasclet.net

Cercavila de la  
Banda Vila de Falset
Cercavila de la Banda Vila  
de Falset pels carrers de  
la localitat.
Hora: 19.00 h. 
Lloc: Carrers de la vila 
Preu: Gratuït

Vermusic & Coop amb 
“Quimi Portet”
Enguany, any del centenari 
del Celler Cooperatiu, la fem 
grossa amb tres grups que 
acompanyaran el Vermut i  
els vins de Falset.  
A les 19 hores és el torn de  
la banda del Quimi Portet.
Hora: 19.00 h.  
Lloc: Cooperativa Falset Marçà 
Preu: Gratuït  
Contacte: ferran@etim.cat

Tast solidari amb el Nepal
Acte solidari amb la  
ONG Petit Món (Catalunya),  
que té una casa d’acollida 
per a 40 nens i nenes orfes a 
Kathmandu (Nepal). L’objecte 
del tast és recollir fons per a 
material escolar per aquest 
col·lectiu. Amb música  
i art en viu.
Hora: 19.30 h. 
Lloc: Absis del castell 
Preu: Gratuït 
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Sopar amb Celler Cal Pla
Dinars i sopars maridats amb 
els vins del celler convidat 
i amb la presència del 
propietari o representant  
del celler. En aquest cas, 
amb el Celler de Cal Pla, i les 
collites velles i noves de Mas 
d’en Compte i Planots.
Hora: 20.30 h. 
Lloc: Celler de l’Aspic 
Preu: 65 € + IVA. Reserva prèvia 
Contacte: info@cellerdelaspic.com

Dansa urbana
L’Ajuntament de Reus celebra 
aquest 2019 l’any de la dansa  
i és per això que ofereix a  
la Fira una actuació de  
dansa urbana.
Hora: 20.30 h. 
Lloc: xxxx 
Preu: Gratuït

Presentació del  
llibre Raïms
Presentació del llibre  
‘Raïms: les principals varietats 
catalanes’, amb la participació 
d’una de les seves autores: 
Montserrat Nadal, i amb 
degustació de vins. 
Hora: 21.00 h. 
Lloc: Espai wine lover 
Preu: Gratuït. Cal inscripció prèvia 
Contacte: montserrat.nadal@urv.cat

Sessió de dj’s locals
Sessió de dj’s a la Fira:  
Falçet Soundsystem
Hora: 21.30 h. 
Lloc: Escenari de la Fira 
Preu: Gratuït 

Concert i Discomòbil
Concert amb La Clandestina 
i Mano’s Rock, i en acabar 
Discomòbil amb  
el dj Gerard Sánchez.
Hora: 23:59 h. 
Lloc: Pavelló poliesportiu 
Organitza: Colla Gegantera  
de Falset

Diumenge 5 de maig
24a Fira de vi (Tast de vins)
Tasts de vins als estands 
de degustació dels cellers 
participants a la Fira.
Hora: De les 11.00 a les 21.00 h. 
Lloc: Espai Firal. Euterpe 
Preu: 15 € (Copa + pitet + 6 tiquets)

Al Museu, tast o simposi?
Durant tot el dia, aquells  
que visitin el Castell de 
Falset-Museu Comarcal, seran 
obsequiats amb la degustació 
d’una copa de vi Castell de 
Falset. El tast serà temàtic  
i semi-teatralitzat. A partir  
de la idea clàssica del simposi 
es parlarà del món del vi  
a l’antiguitat.
Hora: De les 10.00 a les 14.00 h. 
Lloc: Castell de Falset-Museu Comarcal

Tast del decenni:  
DO Priorat
Tradicional acte que  
permet tastar els vins de la 
DO Priorat d’ara fa justament 
deu anys.
Hora: 10.00 h. 
Lloc: Vitec 
Contacte: info@vitec.wine

Tastos oberts
Tastos a càrrec de l’escola 
d’enologia, la DOQ Priorat, la 
DO Montsant, la DO Penedès  
i els cellers.
Hora: De les 11.00 a les 19.00 h. 
Lloc: Espai Winelover  
i Escenari de la Fira 
Preu i reserva: En funció del tast 
Informació i reserves:  
www.firadelvi.org

La visita d’en Blai
Lo Blai, un treballador poc 
avesat a rebre forasters,  
es veu obligat a acompanyar-los 
en una visita al celler cooperatiu. 
De forma amena i un pèl 
esbojarrada, us guiarà pel 
celler, mostrant-vos la seva 
peculiar visió d’aquesta joia 
del modernisme agrari.
Hora: 12.00 / 13.00 / 14.00 / 16.30  
Lloc: Cooperativa Falset Marçà 
Preu: Gratuït 
Contacte: visita@etim.cat

Cercavila de la Mulassa
Cercavila pels carrers del poble 
amb la Mulassa de Falset.
Hora: 12.30 h. 
Lloc: Carrers del poble 
Preu: Gratuït
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Vermut de cooperatives  
de la comarca
Vermut de Cooperatives de la 
comarca amb pintxos i música 
ambient, al Casal Carrasclet.
Hora: 12.30 h. 
Lloc: Casal Carrasclet  
(Carrer de Salvador Estrem i Fa, 14) 
Contacte:  
contacta@casalcarrasclet.net

Grup juvenil de  
la Banda Vila de Falset
Concert en viu.
Hora: 12.45 h. 
Lloc: Escenari de la Fira 
Preu: Gratuït

Dinar amb  
Meritxell Pallejà
Dinars i sopars maridats  
amb els vins del celler 
convidat i amb la presència 
del propietari o representant 
del celler. En aquest cas, amb 
Meritxell Pallejà, nous vins  
i nous projectes.
Hora: 13.30 h. 
Lloc: Celler de l’Aspic 
Preu: 65 € + IVA. Reserva prèvia 
Contacte: info@cellerdelaspic.com

Activitats 
prèvies i 
posteriors 
a Falset

Dilluns 8 d’abril
Jornada sobre  
seguretat alimentària
Organitzada amb el suport de 
la Consultoria Vitivinícola Rius i 
Rius Assessors, aquesta jornada 
se centra en la Seguretat i 
Innocuïtat Alimentària en 
Cellers. El temari vol ser una 
introducció als conceptes 
bàsics de la seguretat i 
innocuïtat alimentària en petit 
cellers i la implantació dels 
Protocols (Sistema d’Anàlisi  
de Perills i Punts de Control  
Crític – APPCC).
Hora: 08.45 h. 
Lloc: Vitec. Falset 
Preu: Gratuït. Inscripció prèvia 
Contacte: riusirius@riusirius.com

Espaldamaceta, en concert
Concert en directe del 
cantautor José Juan González 
“Espaldamaceta”, tarragoní-
prioratí, una proposta musical 
que encaixa perfectament 
amb la Fira del Vi de Falset. 
Hora: 18.30 h. 
Lloc: Escenari de la Fira 
Preu: Gratuït

Dilluns 6 de maig
Tast de professionals
El Tast de Professionals és una 
oportunitat gairebé única per 
a sommeliers, restauradors, 
distribuïdors, importadors i 
premsa especialitzada per 
conèixer en un sol espai una 
amplíssima representació dels 
vins i cellers de la DOQ Priorat 
i la DO Montsant.
Hora: 10.00 h. 
Lloc: Espai Firal. Euterpe 
Preu: Acreditació prèvia 
Contacte:  
tastprofessionals@gmail.com 
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Dissabte 27 d’abril
Assaig públic de la colla 
castellera del Priorat
T’apuntes als Brivalls? Aquest 
any, els Brivalls de Cornudella 
de Montsant fan més Priorat 
que mai! Vine a fer gran la 
comarca i fes créixer la colla 
castellera. Participa de l’assaig 
públic de la colla i d’un bon 
vermut. Esteu convidats al 
primer trago. Enganxa’t  
als Brivalls.
Hora: 12.00 h. 
Lloc: Plaça de la Quartera 
Preu: Gratuït

Dimarts 30 d’abril
Sopar amb Pere Raventós
Dinars i sopars maridats amb 
els vins del celler convidat 
i amb la presència del 
propietari o representant del 
celler. En aquest cas, amb 
Pere Raventós, de Raventós  
i Blanc a Can Sumoi.
Hora: 20.30 h. 
Lloc: Celler de l’Aspic 
Preu: 65 € + IVA. Reserva prèvia 
Contacte: info@cellerdelaspic.com

Dijous 2 de maig
Les aventures del Nic
Presentació del llibre  
Les aventures del Nic al 
Priorat, de Rosana Andreu.
Hora: 18.30 h. 
Lloc: Biblioteca de Falset 
Preu: Gratuït 
Contacte: biblioteca@falset.org

Dijous 9 de maig
Club de lectura  
i tast de vins
Trobada del Club de Lectura 
per parlar de El Secret de les 
caves Malsor amb un tast de 
vins de la DO Montsant
Hora: 20.00 h. 
Lloc: Biblioteca de Falset 
Preu: Gratuït 
Contacte: biblioteca@falset.org

Divendres 10 de maig
Taller infantil  
amb taps de suro
Taller infantil amb taps de suro.
Hora: 18.30 h. 
Lloc: Biblioteca de Falset 
Preu: Gratuït 
Contacte: biblioteca@falset.org

Divendres 17 de maig
De vins i de mots  
amb David Vila
Conferència plantejada 
com un punt mig entre un 
recital i una xerrada oberta i 
participativa, una activitat en 
què els contes s’intercalen 
amb curiositats sobre les 
paraules i les expressions  
del món del vi.
Hora: 19.00 h. 
Lloc: Biblioteca de Falset 
Preu: Gratuït 
Contacte: biblioteca@falset.org

Diumenge 19 de maig
Els camins del vi: 
caminada literària
Sortim a conèixer el passat 
i el presents dels camins de 
la comarca i aprofitem per 
conèixer els vins d’un celler
Hora: 09.30 h. 
Lloc: Camins de la comarca 
Preu: Gratuït. Reserva prèvia 
Organitza: Biblioteca  
Salvador Estrem i Fa 
Contacte: biblioteca@falset.org

Divendres 24 de maig
Presentació:  
Alguns ocells muts
Presentació del llibre  
d’Oscar Palazón Alguns ocells 
muts, amb postres de músic.
Hora: 19.00 h. 
Lloc: Biblioteca de Falset 
Preu: Gratuït 
Contacte: biblioteca@falset.org
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Programa 
comarca

Dissabte 27 d’abril
#Vimets
El Vimets arriba a la seva 
cinquena edició com un 
esdeveniment consolidat en 
el què els cellers del municipi 
dels Guiamets donen a 
conèixer els seus vins. 
Hora: 18.00 h. 
Lloc: Mirador del pantà 
Població: Els Guiamets 
Preu: 10 € 
Contacte: ajguiamets@altanet.org

Nit de les mines  
de Bellmunt
La Nit de les Mines és una 
festa gastro-tast dels vins 
dels cellers dels pobles de 
Bellmunt del Priorat i del 
Molar en què podreu tastar 
més de 40 vins DOQ Priorat, 
degustar sis tapes i gaudir de 
música en directe. 
Hora: 20.00 h. 
Lloc: Recinte del Museu  
de les Mines 
Població: Bellmunt del Priorat 
Preu: De 20 a 50 € 
Contacte i reserves: 
tastdelesmines@gmail.com 

Divendres 3 de maig
Organic Soirée
Orgànic Soirée és un tast 
de Vins Ecològics, Naturals 
i Biodinàmics del Priorat i el 
Sud de Catalunya destinat 
principalment a professionals 
del món del vi, la gastronomia i 
l’enoturisme. És un tast de tarda 
en un context històric com és 
l’antic celler del S. XVIII de Cal 
Porrerà, a la vila de Porrera, al 
cor del Priorat històric.
Hora: 16.30 h. 
Lloc: Cal Porrerà 
Població: Porrera 
Preu: 18 € (Tast) 40 € (Dinar i tast)  
Contacte:  
https://www.entradium.com/
events/tast-organic-soiree-2019

Tast de carinyenes
L’associació Cellers de Porrera, 
formada per 22 cellers, organitza  
l’onzena edició del tast 
“Carinyenes a Porrera”, que 
permet degustar les millors 
carinyenes de les collites 2017/18.
Hora: 20.00 h. 
Lloc: Plaça de l’Església 
Població: Porrera 
Preu: 50 €  
Places limitades 
Contacte i reserves:  
info@cellersdeporrera.com 

Nit de les Garnatxes
Esdeveniment enogastronòmic 
i artístic que té lloc al Celler de 
Capçanes. Una nit màgica, per 
gaudir de la varietat reina del 
nostre territori, la Garnatxa negra, 
i dels 4 terrers protagonistes de 
les nostres vinyes. Tot, maridat 
amb les tapes sorprenents de 
diferents restuarants, la bona 
música i un gran ambient.
Hora: 23.00 h. 
Lloc: Celler de Capçanes 
Població: Capçanes 
Preu: 35 €  
Reserva prèvia, places limitades 
Contacte:  
cellercapcanes@cellercapcanes.com
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Dissabte 4 de maig
Tast amb Dones
Mostra de vins DOQ Priorat i 
altres DO´s invitades elaborats 
per dones enòlogues. Un tast 
d’alt nivell, elegant i, alhora, 
desenfadat en el bonic jardí 
del celler Clos Figueras
Hora: 10.00 h. 
Lloc: Celler Clos Figueras 
Població: Gratallops 
Preu: 20 €  
Contacte: info@closfigueras.com

5a edició  
Food Trucks Masroig
Gaudiu d’un ambient festiu 
amb les caravanes-cuina on 
podreu degustar diferents 
àpats maridats amb els millors 
vins del Celler Masroig.  
O simplement degusta 
aquests vins veient en directe 
el show del grup The Soul 
Man Quartet, que versiona 
clàssics del Soul, Funky, R & B, 
Swing i Disc 70 ‘s i 80’ s.
Hora: 12.00 h. 
Lloc: Celler del Masroig 
Població: El Masroig 
Preu: Gratuït 
Contacte: visites@cellermasroig.com

13è Tast amb Llops
La plaça de Dalt de Gratallops 
acollirà la tretzena edició de 
Tast amb Llops que, aquest 
any, consolida la denominació 
“Vins de Vila i Terroir” 
estrenada el 2018. Els vins que 
es podran tastar durant la cita, 
més de 50, són produccions 
molt limitades, marcades 
per la singularitat del terroir 
i la filosofia de vida dels 
productors, fonamentada en 
l’ecologia, la sostenibilitat, la 
diferenciació i l’artesania.
Hora: 18.00 h. 
Lloc: Plaça de Dalt 
Població: Gratallops 
Preu: 50 € 
Reserva prèvia, aforament limitat. 
Contacte: info@cal-llop.com

Vi-Night
El Vi-Night és la festa per 
excel·lència durant la nit del 
dissabte de la fira del vi a 
Gratallops. Un espai ampli, 
lliure, amb música per ballar 
i moure el cul, per cantar, 
per fer una bona copa de vi 
o simplement una refrescant 
cervesa, amb unes tapes per 
llepar-se els dits.
Hora: 21.00 h. 
Lloc: Celler Clos Figueras 
Població: Gratallops 
Preu: Entrada lliure  
Contacte: info@closfigueras.com

Diumenge 5 de maig
Vidart
VIDART són cellers i vins 
singulars; projectes on la 
creació d’un gran vi està 
íntimament vinculada amb 
les característiques del lloc, 
les varietats conreades i la 
viticultura que s’hi practica. 
Perinet posa a disposició 
la seva magnífica finca per 
organitzar un tast de vins 
monovarietals de diferents 
zones vitivinícoles de 

Catalunya. El tast de vins anirà 
acompanyat d’un concert de 
piano amb una selecció de 
peces de R. Schumann, Felix 
Mendelssohn, Philip Glass…
Hora: 11.00 h. 
Lloc: Perinet Winery  
(Ctra. de Poboleda T-702 , Km 1,6) 
Població: Poboleda 
Preu: 25 €. Places limitades 
Contacte i entrades: 679 212 855

Tast de les Mines
El Tast de les Mines és un tast 
vertical dels vins de gamma 
extra de cada celler de les 
anyades 2018 (la que ha 
entrat a barriques), la 2017 (la 
que s’acaba d’embotellar) i 
l’anyada en curs (la que està a 
la venda). Podran tastar més 
de 30 vins amb la primícia de 
fer-ho abans de que estiguin 
acabats per teure al mercat.
Hora: 12.00 h. 
Lloc: Recinte del Museu de  
les Mines de Bellmunt 
Població: Bellmunt del Priorat 
Preu: 20 € entrada tast.  
30 € entrada tast + dinar (paella).
Reserva prèvia. 
Contacte:  
tastdelesmines@gmail.com



Fotografia extreta del llibre “100 anys fent vi”  
Cooperativa Falset Marçà - Arxiu Comarcal del Priorat, 2013 
Disseny: mariasedó
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