Terrer
Festival
de tardor

Música, vi
arquitectura
i paisatge

Del 6 d’octubre
al 8 de desembre
Priorat 2018

Terrer és un recull de músiques que
beuen de les tradicions folklòriques,
el patrimoni immaterial i la memòria
col·lectiva presents al territori on
interactua: el Priorat. Terrer crea
espais on assajar fusions entre la
música, el paisatge, l’arquitectura i el
plaer d’un bon vi. Una proposta que
s’emmarca en els temps de la natura i
d’un paisatge patrimonial agrícola de
muntanya coincidint amb l’època de
la verema i la collita de l’oliva.
La Catalunya Sud ha estat i és un
territori d’acollida i confluència de
cultures. Totes han aportat el seu
sediment i això la fa una terra fèrtil
que, cultivada amb amor al llarg del
temps, ara ens convida a rellegir-ne
les sonoritats i les arrels. Des dels
cants de treball fins als cants sagrats
i litúrgics. Des de la música sacra,
sefardita, andalusí i els romanços

fins a la jota, els cants de batre, les
corrandes, el flamenc, els moderns
ritmes d’orquestra o la rumba catalana.

La DOQ Priorat
amb el Festival Terrer

Pau Fort
Blai Rosés
Escola de Terrer

Rafael López-Monné

Mayte Martín, Quico el Célio el Mut
i el Noi de Ferreries, In Nomine, Quartet
Mèlt, Xuriach, Menut, Miliu Calabuch
o Mû Mbana són alguns dels noms que
tindrem el plaer de sentir en la segona
edició del festival. Un seguit de ritmes,
accents i vibracions que dibuixen
una finestra des d’on contemplar la
Mediterrània. Us esperem amatents
a descobrir la calidesa d’una terra de
cultures que batega de nou amb força.
La tardor ressona al Priorat!

Terrer i patrimoni

La paraula TERRER, nom i adjectiu alhora, ens
remet a la terra amb un ventall de matisos en el
seu significat, que ens transmet la diversitat que
aquesta terra nostra atresora.
En aquest encreuament fet de diversitats múltiples i
constants (geologia, climatologia, orografia, història,
llengua, costums i sabers), s’assenta la candidatura
del Priorat a la UNESCO, com a paisatge cultural
agrícola. Un paisatge es fonamenta en una terra,
però no existeix sense les persones que la viuen,
la treballen, la conreen, la fan fruitar, n’extreuen
minerals, i aigua i vida. De fet, el paisatge és el
resultat d’aquesta relació entre les persones i el seu
bocí de terra, el seu tros. Una relació que pot ser rica
i harmoniosa o depredadora i agressiva. El resultat
serà sempre un paisatge, però el paisatge no serà el
mateix. Un paisatge, per tant, reflecteix, posa rostre,
a les relacions de tota mena que es produeixen en
un espai físic, social, polític, econòmic i cultural. Més
enllà, molt més enllà d’una postal de vacances.
El reconeixement de la UNESCO, però, no ha estat
mai l’objectiu finalista d’aquest projecte, que neix de
la gent. La candidatura vol posar en valor la qualitat
d’aquesta relació que ha originat el paisatge que
tenim: un mosaic de petites peces d’una diversitat

i singularitat excepcional, que té sentit en el seu
conjunt, aparentment dispers. Per això es fonamenta
en la identificació dels seus valors, el coneixement
i el reconeixement, fet des de dins, des del propi
terrer, en un procés dinàmic que es retroalimenta,
com el cicle agrari que mai no s’atura…
En aquest mosaic, el patrimoni immaterial és
l’argamassa i la pàtina que lliga i fa solidàries
totes i cadascuna de les peces de tota mena que
el configuren.
Benvingut sigui, doncs, un festival que aposta per
les músiques que han sonat, sonen i ressonaran en
aquest paisatge cultural frontera i frontissa que és
el Priorat.

Roser Vernet Anguera
Prioritat

Alba Rodríquez

Desembre

Novembre

Octubre

Programació

Menut
A les 12 h Sala d’Actes. La Morera de Montsant

Dissabte 27

Josep Pedrals
A les 18 h Celler de Ca la Càndia. El Masroig
Mû Mbana
A les 21 h Teatre de l’Envelat. La Vilella Baixa
Agartha
A les 13 h al Celler Cooperatiu. Cornudella
de Montsant
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
A les 20 h al Teatre la Renaixença. Cornudella
de Montsant
Quartet Mèlt
A les 20 h a l’Església de Sant Joan. Porrera
Miliu Calabuch
A les 13 h Plaça de l’Església. Capçanes
Mayte Martin
A les 20 h Teatre l’Artesana. Falset

Diumenge 2
Dimecres 5
Dijous 6

Divendres 7
Dissabte 8

Gran circ d’Erik Satie
A les 20 h Teatre l'Artesana. Falset

Cercavila de la Jota
A les 12 h Itinerant. Falset

Diumenge 21

Divendres 23

A vore
A les 21 h Teatre l’Artesana. Falset

Dissabte 20

Cristina Aguilera
A les 20 h Teatre Euterpe. Bellmunt del Priorat

Xuriach
A les 22 h Teatre l’Artesana. Falset

Divendres 19

Dissabte 17

Carles Brull i Josep M. Vila
A les 17 h Cartoixa d’Escaladei. La Morera
de Montsant. Conferència
In Nomine
A les 18 h Cartoixa d’Escaladei. La Morera
de Montsant.

Dissabte 6

Inauguració II Festival Terrer
Conferència a càrrec de Carles Brull (arquitecte)
i Josep M. Vila (arqueòleg) entorn el vincle entre
Jaume Amigó i Escaladei. A les 17 h

Eulàlia Fantova, mezzosoprano / Anna Casademunt, viola
de gamba tenor i baixa / Xavier Puertas, violone en sol / Marc
Sumsi, orgue i clavicèmbal / Sergi Casademunt, viola de gamba
soprano i tenor i direcció

In Nomine

Aquesta activitat forma part dels actes que s’han realitzat en
commemoració del 500 aniversari del naixement de Jaume Amigó.
I compta amb el suport de l’Agència Catalana del Patrimoni i el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Dissabte 6 d’octubre
a les 18 h / 12 € i 15 €
La Cartoixa d’Escaladei
La Morera de Montsant

Concert amb tast
de vi del celler:

Música renaixentista

In Nomine està format per instrumentistes
especialitzats en música antiga, tots ells de gran
recorregut concertístic. El seu repertori es basa en
el gènere de la fantasia, que es va conrear arreu
d’Europa durant els segles XVI i XVII. La seva
música és fruit d’un acurat treball de recerca, amb
arranjaments propis adaptats als instruments que
utilitzen, que són rèpliques de models originals
construïdes per Sergi Casademunt. El programa
que presenten al Festival Terrer és un passeig per la
música vocal dels Mestres de Capella de la Catedral
de Tarragona durant el segle XVI alternant-la amb
música instrumental italiana per a les violes de
gamba. S’interpretaran obres de Pere Alberch Vila,
Nicassi Çorita, Melcior Robledo, Joan Pau Pujol
o Joan Brudieu.

Divendres 19 d’octubre
a les 22 h / 5 €
Teatre l’Artesana
Falset

Anna Romaní, dansa, castanyoles i violí / Carles Mas, dansa,
castanyoles, flabiol i tamborino / Jaime Puente, dansa i
castanyoles / Eva Narejos, dansa i castanyoles / Edwin Garcia,
guitarra, guitarró i tiorba / Pavel Amílcar Ayala, violí barroc
Marc Riera, flabiol i tamborino, flauta de tres forats i tamborino
de cordes i baixó

En el marc del 1r Congrés de la Jota
als Territoris de Parla Catalana.

Música i dansa, antiga i tradicional

Xuriach

Xuriach, companyia de música i dansa amb més
d’una dècada de trajectòria, està especialitzada
en la dansa i la música del Renaixement i el Barroc
amb particular interès en el repertori català i
ibèric. El treball de Xuriach ha estat àmpliament
reconegut per la solidesa de les seves propostes, el
bon coneixement del període, el repertori, l’estètica,
la recreació de l’entorn sociocultural, la recreació
de vestuari i, sobretot, per la passió i la il·lusió
que transmeten. Us sorprendrà gratament la seva
capacitat d’adaptar-se al públic fent reviure un
repertori rescatat del passat per posar-lo a l’abast
de tothom de manera amena i creativa. En aquesta
ocasió ens presenten un espectacle sobre dansa
històrica i l’origen de la Jota: música & dansa,
antiga & tradicional

“A vore” és un projecte de recerca musical
i dansística que treballa a partir del document
i l’expressivitat tradicional, los ritmes, les danses,
les paraules de les comarques del Baix EbreMontsià i Baix Maestrat, i les fa dialogar amb la
música d’Astrio i la dansa performativa de Sònia
Gómez. A Vore són jotes + samplers + guitarres
+ dansa contemporània.

A vore
Dissabte 20 d’octubre
a les 21 h / 5 €
Teatre l’Artesana
Falset

Sònia Gómez, balladora de dansa contemporània / Ramon
Balagué, direcció, idea original, veu, castanyetes i pandereta
Pau Puig, dolçaina i aixades / Carme Balagué, balladora de
jotes i fandangos / Santi Serratosa, bateria, olla i percussió
corporal Arecio Smith, sintetitzadors i cassoles / Santi Careta,
guitarra elèctrica i loopers

En el marc del 1r Congrés de la Jota
als Territoris de Parla Catalana.

Jotes, samplers, guitarres i dansa contemporània

Fa més de cent anys una nova tendència en música
i dansa s’estenia des de Viena per tota Europa fins
arribar a la ciutat de Tortosa. Los iaios se posaven
les mans al cap veient com los valsets i los balls
agarrats desbancaven ritmes i costums de sempre.
Lo modern era allò i l’espècie invasora transformava
una manera de fer i sentir.

Diumenge 21 d’octubre
a les 12 h / Gratuït
Itinerant
Falset

Miquel Bové

El cercavila
de la Jota
En el marc del 1r Congrés de la Jota
als Territoris de Parla Catalana.

Cercavila

Cercavila amb inici a l’esplanada del Castell i
final a la plaça de la Quartera on tindrà lloc un
tradicional Ball de Plaça amb l’acompanyament del
seguici festiu de la vila i altres formacions musicals
vingudes d’arreu dels territoris de parla catalana.
La corrua de balladors i músics acompanyats dels
elements del bestiari i els gegants de Falset us
faran gaudir de la jota i us conviden a ballar-la i fer
un vermut a la plaça. No hi faltaran notes i versos
improvisats en una cerimònia autèntica i festiva.

Dissabte 27 d’octubre
a les 12 h / 5 €
Sala d’Actes
La Morera de Montsant

Carles Blanch Guzmán, veu, guitarró i guitarra / Alberto García
Cernadas, veu, guitarra elèctrica i electrònica

Cançó amb guitarró

Menut

Coincidint amb el meravellós tast del Vin Blanc
el festival Terrer aterra a la Morera amb Menut,
una proposta fresca i entranyable. Procedents
de la Ribera d’Ebre, Carles Blanch i Alberto García
porten una cançó d’autor revitalitzada. Totes les
cançons de Menut tenen un denominador comú:
el guitarró. Amb versos que tenen influència de la
nova cançó del segle XX i de la Jota, el duo afegeix
un to contemporani a la seva música d’arrel. Tot això
amb un so proper al pop i la música electrònica que
fan de la seva proposta una original mescla entre
el nou i el vell que tant ens enamora.

Dissabte 17 de novembre
a les 20 h / 12 € i 15 €
Teatre Euterpe
Bellmunt del Priorat

El Tablao Flamenco és un espectacle carregat
d’emocions i matisos que arriben al fons de l’ànima.
Música i ball es fonen en una expressió artística,
considerada Patrimoni Immaterial de la Humanitat,
com és el flamenc.
Cristina Aguilera, bailaora de Granada, ens oferirà
els seus balls acompanyada d’un gran elenc
d’artistes de flamenc del nostre territori.
Cristina Aguilera, ball / Adelaida Guerrero, ball / Jesus Blanco,
ball / José Ponce, guitarra / Jose Garrido, guitarra / Juanjo
Santiago, veu / Juanma Mora, veu / Curro de Linares, cajón

Concert amb tast
de vi del celler:

Col·labora:

Tablao Flamenco

Cristina
Aguilera

Bellmunt del Priorat, des de la prehistòria, és
conegut per una terra rica en galena. Moltes
cultures han escarbat la muntanya per extreure-li
l’ànima mineral. A principis del segle XX va ser
l’època daurada de les mines i Bellmunt va acollir
nombroses famílies de miners provinents de
Granada. A la colònia s’hi podien sentir granaïnes,
martinetes i buleries…

La posada en escena s’ha embolcallat amb tocs
de Circ i Cabaret, que són les escoles de llibertat
que estimava Satie. El text ha estat creat apartir
d’escrits del propi Satie, extrets dels llibres
Memòries d’un amnèsic i Quaderns d’un mamífer,
d’una comicitat i ironia tal que semblaria que
haguessin servit de model posteriorment als grans
Groucho Marx i Woody Allen. En definitiva, amb
aquest concert escenificat ens apropen a l’esperit
de l’artista sorrut que manifestava que “havia
arribat al món massa jove, en un temps massa vell”.

Gran circ
d’Erik Satie
Divendres 23 de novembre
a les 20 h / 12 € i 15 €
Teatre l’Artesana
Falset

Quim Lecina, direcció, creació i actor / Daniel Blanch, piano
Montserrat Bertral, veu

Organitza el Centre Quim Soler
amb el suport de l’Ajuntament de Falset

Cabaret & concert

Concert escenificat, amb música i adaptació de
textos d’Erik Satie (Honfleur 1866- París 1925),
que intenta copsar l’art, l’esperit i la peculiar
personalitat del compositor francès a través del
seu llegat musical, dels seus escrits i de les seves
llegendes.

Josep Pedrals, rapsoda / Roger Conesa, música

Josep
Pedrals
Diumenge 2 de desembre
a les 18 h / 8 € i 10 €
Celler de Ca la Càndia
El Masroig

Vetllada organitzada conjuntament amb el Centre Quim Soler
i el Festival Most, el recital anirà precedit de la projecció del
curtmetratge Amore d’inverno. Isabel Herguera, 8 min. Itàlia,
2015. (Premi Millor Treball de ficció - Most 2016)

Concert amb tast
de vi del celler:

Poesia i música

Josep Pedrals es dedica a la poesia des de
múltiples fronts, posa música als versos i versos
a les músiques, expandeix la teatralitat del vers
o inclou versos en les dramatúrgies d’altres. En
el marc del Festival Terrer el Centre Quim Soler
ens proposa explorar Els límits de Quim Porta, una
obra en forma de llibre que traspassa els límits del
format. Una disbauxa de llenguatge. Poesia, contes,
jocs malabars des de l’antigor a l’avantguarda. Un
devessall pedralenc de la millor collita! I a la lletra hi
posa música Roger Conesa, saxo i més coses, també.

Dimecres 5 de desembre
a les 21 h / 12 € i 15 €
Teatre de l’Envelat
La Vilella Baixa

La música de Mû està feta de moments i alineaments
de moments. Feta de planes modals i de muntanyoses
construccions harmòniques. De magnanimitat
i de reivindicació. De murmuris tremolosos i de
crits guerrers. D’intimitat, d’extraversió, de timidesa,
de dansa, de melancolia i de celebració. La música
de Mû no s’explica. S’escolta. S’observa. Es viu.

Concert amb tast
de vi del celler:

Músiques del món

Mû Mbana

Natural de l’illa de Bolama a Guinea Bissau, va créixer
influenciat pels càntics religiosos de les dones dels
grups ètnics Brami i Bijagos. El seu vast i eclèctic
currículum inclou una desena de discos ja editats
i molts escenaris d’Europa, Àfrica i Amèrica. Ha
col·laborat amb molts músics i projectes com La
Locomotora Negra, el gran Manu Dibango, Lula Pena
i Fabiana Cozza entre molts altres.

La unió de cinc músics forma un ambient delicat,
elegant i únic. Música fresca i madura, de sabor
mediterrani i arrel flamenca que neix del cor
i crea una sonoritat íntima plena de màgia.
David Carnicer, baix elèctric / Curro Linares, percussió
Sara Sambola, veu / Aleix Bové, guitarra / Gerard Marçal,
saxo i flauta

Dijous 6 de desembre
a les 13 h / 8 € i 10 €
Celler Cooperatiu
Cornudella de Montsant

Antoni Coll

Agartha
Concert amb tast
de vermut del celler:

Flamenc mediterrani

Agartha, una música que refleteix l’esperit
d’agermanament de les cultures que es troben
al Mediterrani, la unió, el respecte al diferent,
amor i tolerància.

Quico el Célio,
el Noi i el Mut
de Ferreries
Dijous 6 de desembre
a les 20 h / 12 € i 15 €
Teatre la Renaixença
Cornudella de Monstant

Arturo Gaya és Quico el Célio, veu / Quique Pedret és lo Noi,
veu / Jordi Fusté és lo Mut de Ferreries, guitarra / Josep Lanau
és Jaumet, acordió i teclats / Kike Pellicer és Vicent Ferrer,
baix elèctric i contrabaix / Sergi Molina és lo Sinyor Bertomeu,
bateria i percussió

Folk de les Terres de l’Ebre

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
presenten 25 anys al 4L per celebrar els 25 anys
de carrera musical. El concert farà un viatge per
tot el seu repertori i recordarà les cançons més
emblemàtiques d’aquests anys. Una trajectòria
que ha estat mereixedora d’11 premis Enderrock,
el Premi Nacional de Cultura i el Premi Joan
Amades; 13 treballs discogràfics i prop de 2000
concerts arreu de Catalunya, el País Valencià, les
Illes Balears, el Baix Aragó, el Rosselló francès
i ciutats com París, Madrid, Brussel·les, Bilbao
i Saragossa. 25 anys a la carretera: en el cas dels
Quicos, dalt del seu 4L que funciona millor que mai.

La màgia del Nadal, bressol del Quartet Mèlt, es
troba en gran part en les cançons que l’expliquen.
Nadales d’aquí i de l’altra punta del món s’uneixen a
través de l’art del gran mestre Joan Albert Amargós
que les va arranjar brillantment. El Quartet Mèlt va
presentar el 2017 el seu primer disc íntegrament
de nadales amb el nom de “XARRAMPIM”, aquest
2018 volen portar-lo per tots els pobles i ciutats que
vulguin celebrar unes festes de Nadal ben musicals.
El Priorat, podrà disfrutar de la versió a cappella del
projecte, per sentir el Nadal de molt a prop.

Quartet
Mèlt
Divendres 7 de desembre
a les 20 h / 12 € i 15 €
Església de Sant Joan
Porrera

Magalí Sare, soprano / Ariadna Olivé, contralt / Eloi Fort, tenor
Oriol Quintana, baríton

Nadales del món

El Quartet Mèlt és un grup vocal jove format per
quatre cantants procedents de diferents indrets
de Catalunya units pel món del cant coral català.
Junts van decidir emprendre un il·lusionant projecte
conjunt amb l’objectiu de gaudir de la música i
transmetre-la a tothom qui els escoltés.

La seva gran escola musical a l’entorn de la Rumba
Catalana ha sigut la seva extensa família gitanocatalana. De la mà del seu pare va aprendre les
nocions bàsiques del gènere, amb cosins el va
practicar i el va perfeccionar al costat del seu
oncle Peret formant part destacada del seu grup
acompanyant en els darrers anys.
Miliu, porta als escenaris l’essència i els orígens
de la Rumba Catalana.

Miliu
Calabuch
Dissabte 8 de desembre
a les 13 h / Gratuït
Plaça de l’Església
Capçanes

Miliu Calabuch, veu i guitarra / Rafalito Salazar, guitarra i veu
Yumitus, piano i veu

En el marc de la 9a Fira
d’Artesania de Capçanes

Concert amb tast
de vermut del celler:

Rumba catalana

Nascut a Mataró, fill de l’Oncle Joanet, un dels
Patriarcas de la Rumba, en Miliu Calabuch és
l’hereu artístic del seu oncle, el “Rei Peret”. També
és nebot d’en Moncho, “el Gitano del Bolero”, que
va apadrinar “Pura Rumba”, un dels molts projectes
que ha liderat en Miliu. D’altres han estat Rumba
Vella i Rumbamazigha.

Mayte
Martin
Dissabte 8 de desembre
a les 20 h / 15 € i 18 €
Teatre l’Artesana
Falset

Flamenc

El contingut i l’estètica musical i artística d’aquest
espectacle representen una original aposta des
de l’austeritat, per una ortodòxia contemporània
que reivindica al mateix temps el classicisme i la
creativitat. Amb una, més que acurada, selecció
de les més belles i commovedores lletres populars,
i sota el filtre sonor de la subtilesa i l’elegància
melòdica que caracteritzen Mayte Martín,
aquest concert recull obres mestres del repertori
flamenc clàssic pràcticament en desús; cants
preciosos que mai abans s’havien escoltat en
veus contemporànies. És un delicat treball de
reconstrucció i recreació que revitalitza l’antic
potenciant la seva infinita bellesa i respectant
profundament tota la seva essència.

El Priorat, sense presses

L’Associació Priorat Enoturisme està integrada
per petits empresaris, homes i dones del territori
i pels que hem estat seduïts per l’encant i la màgia
del Priorat, del seu paisatge, del seu silenci i del
patrimoni natural i cultural d’aquesta comarca.
Per això no deixem passar ocasió per crear i donar
suport a esdeveniments, com ara el Festival Terrer,
i donar-los a conèixer aquí i més enllà de les nostres
fronteres, perquè som dels que pensem que unint
esforços arribem més lluny.
Com a membres de la Taula de Turisme Sostenible
del Priorat, que integra i coordina iniciatives com
la candidatura a Patrimoni de la Humanitat o la
Carta Europea de Turisme Sostenible, treballem
per construir, entre tots i totes, un model viable i
respectuós de comarca, tant a nivell paisatgístic
com econòmic.
Actualment comptem amb una setantena
d’establiments, entre els quals allotjaments
(hotels, masies, cases rurals, apartaments, etc.),
restaurants, vinateries, cellers de les DO Montsant i
DOQ Priorat, molins d’oli de la DOP Siurana, serveis
de taxi i empreses d’activitats i agències de viatge.
Cada establiment és diferent, ja que els paisatges
i les persones que us donen la benvinguda són

diferents. Però tenim en comú un vincle amb
el territori i un compromís amb el treball ben fet.
Units, fent xarxa, presentem una diversitat de
serveis de qualitat que, amb la calidesa humana
que comporta el turisme a petita escala, posem
a disposició de tots vosaltres.
A peu de poble en poble pels camins de ferradura,
en bicicleta, fins i tot en tren… i evidentment en
cotxe, us convidem a visitar els pobles del Priorat.
Una comarca amb 19 habitants per km2, on la vida
transcorre al voltant del cicle de la vinya i l’oliva,
pels costers pedregosos, als peus del Parc Natural
de la serra de Montsant i la serra de Llaberia, entre
un mar de pàmpols de colors a la tardor. Un paradís
natural que us convidem a descobrir, a sentir i a
tastar durant el Festival Terrer, sense oblidar els
valors que expliquen i donen sentit a la nostra
comarca.
Benvinguts al Priorat!

Isabel Vilà
Priorat Enoturisme

Allotjaments
Mas Ardèvol
ctra. Falset - Porrera, km 5’3
Falset
630 324 578
www.masardevol.net
La Carrerada
C/ de Carrerada, 8
Porrera
618 625 090
www.carrerada.com

Per gaudir de l’espectacle durant
la teva estada al Priorat, entra a les
nostres xarxes o al nostre web i tria
la teva experiència.
www.prioratenoturisme.com

Cal Porrerà
C/ Escoles, 4
Porrera
620 038 175
www.calporrera.com
Hotel Cal Llop
C/ de Dalt, 21
Gratallops
665 551 637
www.cal-llop.com
Cal Giral
C/ St. Francesc, 1
Cornudella de Montsant
676 647 178
www.calgiral.com
Mas Figueres
ctra. Falset km 2
Marçà
687 814 144
www.masfigueres.com

@prioratenoturisme

@Prioratenotur

@prioratenoturisme

Cal Compte
C/ Major, 4
Torroja del Priorat
610 340 351
www.calcompte.com
Hotel-Hostal Sport
C/ Miquel Barceló 4-6
Falset
977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Hotel Cal Torner
C/ Raval, 4
Els Guiamets
676 667 790
www.caltorner.com
Mas del Salín
Camí de les Solsides i Puig
de Gallicant, s/n
Cornudella del Montsant
699 975 554
www.masdelsalin.com
Cal Porxo
C/ Major, 12
Pradell de la Teixeta
639 350 255
www.calporxo.com
L’Escoleta
C/ Francesc Mestres, 5
Falset
633 082 178
www.baronia.es

Cal Tabola
C/ de Baix, 40
Falset
633 082 178
www.baronia.es

Hotel Lotus Priorat
C/ de Baix, 33
Falset
606 683 038
www.lotuspriorat.com

Secrets del Priorat
Plaça de la Quartera, 23
Falset
659 627 140
www.secretspriorat.com

Restaurant Hotel-Hostal Sport****
C/ Miquel Barceló, 4-6
Falset
977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com

Apartaments Font Vella
C/ Font Vella 9
Falset
661 400 274
www.lafontvelladefalset.com

Clos Figueras
C/ de la Font, 38
Gratallops
671 491 081
www.closfigueras.com

La Fonda de Margalef
C/ Afores, s/n
Margalef
977 054 922
www.lafondamargalef.com

Brots
C/ Nou, 45
Poboleda
977 827 328
www.brotsrestaurant.com

Mas Trucafort
ctra. Falset-Bellmunt s/n
Falset
609 679 570
www.mastrucafort.com

Cal Salut
C/ Major, 44
Gratallops
669 97 65 91
www.calsalut.com

Hotel-Celler Buil&Giné
ctra. de Gratallops a la Vilella
Baixa, km 11.5
Gratallops
977 839 810
www.builgine.com

Hostal Elvira
C/ Piró, 43
Gratallops
660 456 895
www.hostalelvira.com

La Caseta de Falset
Avinguda de Reus, 18
43730 Falset
610 473 636
www.lacasetadefalset.com

Refugi de La Morera de
Montsant – FEEC
C/ Major, 6
La Morera de Montsant
619 737 201
www.refugimoreramontsant.com

Cal Cabre
C/ Major, 21
Pradell de la Teixeta
647 72 53 07
www.prioratcalcabre.com

Balcó del Priorat
ctra.. de Scala Dei, 2
La Morera de Montsant
977 827 211
wwwbalcodelpriorat.com

Restaurants
Restaurant La Morera
C/ de la Bassa, 10
La Morera de Montsant
667 442 904
Restaurant Celler
de Gratallops
C/ de Piro, 32
Gratallops
977 839 036
Mas Trucafort
ctra. de Bellmunt, s/n
Falset
609 679 570
www.mastrucafort.com
Restaurant El Cairat
C/ Nou, 3
Falset
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

AJ Restaurant
C/Miquel Barceló, 18
Falset
636 716 071
Amics Restaurant Buil&Giné
ctra. de Gratallops a la Vilella
Baixa, km 11.5
Gratallops
977 839 810
www.builgine.com
Restaurant Lotus Priorat
C/ de Baix, 33
Falset
606 683 038
www.lotuspriorat.com
Quinoa
C/ Miquel Barceló, 29 Falset
977 830 431
www.restaurantquinoa.com
Les Figueres
C/ de Dalt, 21 Gratallops
977 262 373
www.closfigueras.com

Cal Joc
C/ de la Bassa, 9
Torroja del Priorat,
977 839 182
www.caljoc.com
La Boca del Llop
C/ de Dalt, 21 Gratallops
665 551 637
www.cal-llop.com
Molins d’oli
Miró Cubells
C/ Sant Miquel, 48
Cabacés
626 997 447
www.molideloli.com
Molí Nou Vinícola del Priorat
C/ del Rei, 1
La Vilella Alta
678 987 796 www.
vinicoladelpriorat.com
Molí del Celler Masroig
Passeig de l’Arbre, 3
El Masroig
646 743 922
www.cellermasroig.com
Clos Figueras
C/ de la Font, 38
Gratallops
671 491 081
www.closfigueras.com

Priordei
C/ Afores s/n pol 7, parc 6
Margalef
977 054 055
www.priordei.com
Cellers
Burgos Porta
Finca Mas Sinen
Poboleda
696 094 509
www.massinen.com
Buil&Giné
ctra. de Gratallops a la
Vilella Baixa, km 11.5
Gratallops
977 839 810
www.builgine.com
Torres Priorat
Finca “La Solteta”, s/n
El Lloar
678 192 095
www.torres.es
Celler de Capçanes
C/ Llaberia, 4
Capçanes
636 318 546
www.cellercapcanes.com
Cellers Scala Dei
Rambla de la Cartoixa, s/n
Scala Dei
977 827 027
www.cellersdescaladei.com

Cooperativa Falset Marçà
Av. de la Generalitat, 16
Falset
699 946 633
www.etim.cat

Joan Ametller
ctra. de la Morera a Cornudella, km 3,2
La Morera de Montsant
663 456 696
www.ametller.com

Vinícola del Priorat
C/ Piró, s/n
Gratallops
977 839 167
www.vinicoladelpriorat.com

Celler Cal Pla
C/ Prat de la Riba, 1
Porrera
977 828 125
www.cellercalpla.com

Celler Masroig
Passeig de l’Arbre, 3
El Masroig
646 743 922
www.cellermasroig.com

Clos Galena
Camí de la Solana, s/n
El Molar
619 790 956
www.closgalena.com

Sangenís i Vaqué
Pl. Catalunya, 3
Porrera
977 828 252
www.sangenisivaque.com

La Placeta
Avinguda de la Carretera, 19
Els Guiamets
699 500 995
www.cellerlaplaceta.com

Saó del Coster
C/ Valls, 28
Gratallops
606 550 825
www.saodelcoster.com

Celler Mas Alta
ctra. T-702, Km. 16,8
La Vilella Alta, Priorat
977 054 151
www.bodegasmasalta.com

Celler Clos Figueras
C/ de la Font, 38
Gratallops
627 471 732
www.closfigueras.com

Perinet
ctra. T-702 de Poboleda, Km 1,6
Poboleda
679 212 855
www.perinetwinery.com

Celler Vall Llach
Pl. Catalunya, 2
Porrera
977 828 244
www.vallllach.com

Celler Balmaprat
C/ Prat de la Riba, 7,
Porrera
649 688 073
www.balmaprat.cat

Mervm Priorati
ctra. a Falset (T-740), Km 9,3
Porrera
663 214 177
www.merumpriorati.com

Ciclisme - Altres serveis

Vinateries

Mediterrània Cycling Tours
C/ Deumera, 12
L’Argentera
644 517 672
www.mediterraniacyclingtours.com

Aguiló Vinateria
C/ Miquel Barceló, 11
Falset
977 830 304
www.aguilovinateria.com

Taxi Priorat
C/ Mestre Arnau, 2
Marçà
605 115 521
www.taxipriorat.com

Vins i Olis del Priorat
C/ Miquel Barceló, 25
Falset
977 831 835
www.vinsiolisdelpriorat.com
Vinum Priorat
Plaça de Catalunya, 1
Porrera
639 350 980
www.vinumpriorat.com
Senderisme – Ecoturisme
El Brogit Guiatges
Capafonts
689 006 199
www.elbrogit.com

Agències de viatges
Travel Priorat
C/ de Baix, 5
Falset
659 449 974
www.travelpriorat.com

La DO Montsant
amb el Festival Terrer

Entrades disponibles a:
www.entradium.com

Amb el patrocini de

Amb el suport de

Consell Comarcal
del Priorat
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de Monstant

Ajuntament
de Falset
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de la Vilella Baixa

Ajuntament
de Capçanes

Ajuntament
de la Morera
de Monstant

Ajuntament
de Porrera
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