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A FALSET, PARADA I 
FONDA PER AL TURISME
L’HOSTAL SPORT DE FALSET TÉ EN EL SEU PALMARÈS HAVER GUANYAT EL PREMI 
D’ENOTURISME DE CATALUNYA A LA CATEGORIA D’ALLOTJAMENT. A MÉS DE TASTOS I 
ACTIVITATS CONSTANTS, OFEREIX ASSESSORAMENT PER CONÈIXER LA COMARCA PAM A PAM 

Marta 
Domènech és 
la directora 
de l’Hostal 

Sport de Falset. 
“Expliquem sempre que 
som un hub, una parada i 
fonda que ha esdevingut 
amb els anys  centre 
comercialitzador de 
l’oferta enoturística”, 
explica al menjador central 
de l’hostal, envoltada 
d’ampolles mítiques de la 
DOQ Priorat.  

“La nostra oferta gas-
tronòmica i d’allotjament 
està vinculada amb la 
DOQ Priorat des dels ini-
cis, perquè el bressol dels 
vins del Priorat és Escala-
dei i perquè hem trobat 
còmplices de viatge en 
aquest municipi, a Falset, 
però també a Poboleda, a 
Gratallops, a Bellmunt del 
Priorat i a Cabacés, on es 
fan també molt bons olis”, 
explica. 

Domènech ha notat 
tant el creixement de la 
demanda del turisme del 
vi que ha decidit renovar 
la pàgina web, en què 
faran a mida les propostes 
enoturístiques en funció 
de la tipologia dels enotu-
ristes, del seu interès pel 
que volen descriure: “Per 
començar, col·locarem al 
centre de la web quin per-
fil tenen com a enoturista, 
si són sènior, parella, 
família, si són winelover o 
amant de la muntanya, 
per exemple”. Per conti-
nuar, les propostes que hi 
haurà seran conèixer una 
empresa familiar, un 
celler cooperatiu, una eco-
farm (com la de Mas Mar-
tinet), per aprofundir en 
els vins ecològics, els bio-
dinàmics. “Justament 
sobre aquests dos últims 
estils de viticultura, eco-
lògics i biodinàmics, hi ha 
molta demanda per visi-
tar-ne cellers”, continua 
explicant la Marta. 

Tastos singulars 
Una altra de les activitats 
que l’Hostal Sport 
organitza és la Priorat 
Wine Van 
(www.hotelpriorat-
hostalsport.com/ca/ 
priorat-wine-van), que van 
estrenar el 2015, per unir 
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la Costa Daurada i 
l’interior de les comarques 
tarragonines: “És una 
iniciativa que permet 
visitar cellers, gaudir de la 
gastronomia sense 
preocupar-se de conduir, 
perquè hi ha un servei que 
ho facilita”. Tota la 
informació està disponible 
en aquest enllaç. 

I encara més. Mensual-
ment l’Hostal de Falset 
organitza tastos de vins 
singulars: “Els dissabtes 

ens arriba gent de Tarra-
gona i Reus només per 
gaudir del tast. Ahir dis-
sabte en vam fer un amb 
l’enòleg Joan Asens d’Orto 
Vins, sobre vins de varie-
tats ancestrals, que va des-
pertar un gran interès”.  

La Marta assegura que 
de les mil i una activitats 
que ofereixen, entre les 
quals també hi ha activitats 
per a grups i empreses, des 
de fa uns mesos ofereixen 
amb NaturalWalks tastos 

de vins i flors del Priorat, 
però “el més demanat és la 
visita i el tast de vins de 
cellers, que permeten tre-
pitjar vinyes i que els per-
met coneixe’n la història”. 
Últimament, a més, també 
han notat que els demanen 
“el mateix amb els molins i 
els olis”.  

Per acabar, la propietà-
ria de l’Hostal Sport, 
emblemàtic per la ubicació 
central a Falset, assenyala 
el nombre important de 

Hi ha una única pre-
missa que demanen 
sempre els cellers, 
que és contactar 
prèviament la visita. 
Així ho explica Sergi 
Ferrer Salat, del 
celler Ferrer Bobet, 
que explica que els 
tastos al celler, des 
d’on es poden con-
templar les vinyes 
on cultiven, són una 
de les propostes més 
llamineres. 
A Torres Priorat, 
Mireia Torres 
també subratlla que 
els tastos dels vins, 
sempre maridats 
amb productes de la 
comarca, són també 
un dels plats forts. 
Els tastos es fan en 
una sala tipus pei-
xera (com la del 
celler Ferrer Bobet), 
des de la qual s’obté 
una vista de les 
vinyes de la DOQ.  
Com a creadors 
d’experiències, com 
els agrada explicar a 
Cellers Torres en 
relació amb els actes 
que hi organitzen, 
les activitats són 
ben variades. Des de 
recorreguts comen-
tats a peu per les 
vinyes que acaben 
amb tastos al celler 
–amb maridatge 
salat o dolç–, fins a 
propostes per obser-
var postes de sol 
mentre es tasten els 
vins. Per a qui vulgui 
fer un àpat al celler, 
Cellers Torres 
també ofereix tres 
opcions diferents, 
esmorzar i dos tipus 
de menú. I encara hi 
ha una altra possibi-
litat, que és llogar 
tot l’espai del celler 
per a una activitat 
privada.

PORTES 
OBERTES 
ALS CELLERS 
DE LA DOQ 
PRIORAT 

visitants estrangers: “Els 
escandinaus ens demanen 
caminades amb visites a 
tastos en cellers; els del 
centre d’Europa busquen 
tastar la gastronomia 
acompanyada de vins; els 
americans, els vins de Clos, 
i els d’aquí, els de proximi-
tat, busquen la descoberta 
del territori”. Els d’altres 
latituds, sobretot els orien-
tals, visiten el Priorat a la 
recerca dels cellers més 
reconeguts arreu del món.
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