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L’Hotel-Hostal Sport de Falset
ha acollit en menys d’una
setmana quatre grups de
turistes estrangers interessats
en participar a la campanya de la
verema a les finques del Priorat i
realitzar tastos de vins de la DO
Montsant i la DOQ Priorat.

REDACCIÓ

Ja estan fent estada o l’han fina-
litzat els qui provenen de Bèlgi-
ca, Alemanya i Suïssa, i el dilluns
passat va arribar el grup de visi-
tants noruecs, que repeteixen
experiència.

Els visitants busquen viure
l’experiència de la verema i, al
mateix temps, gaudir de la gas-

tronomia local i degustar els vins
i olis de qualitat. Preguntats pel
motiu que els porta a la comar-
ca, el grup de visitants belgues
recalca que és un territori amb
distàncies curtes, calma i tran-
quil·litat i amb uns vins que te-
nen molt bon reconeixement in-
ternacional. També valoren el
silenci i l’oportunitat de desco-
brir el procés complet d’elabora-
ció del vi.

Des de dilluns s’allotja a l’ho-
tel Sport un grup de noruecs que
ja van venir l’any passat. En els úl-
tims temps, el consum de vi i l’in-
terès pel Priorat ha crescut en el
mercat nòrdic. Són amants del
vi i la gastronomia i participaran
en tastos de vins de la DO Mont-

sant i la DOQ Priorat al mateix es-
tabliment hoteler. En aquest cas,
sónmembresd’unclubdevinsque
porta per nom ‘Tinto Blanco’,
creat a Trondheim (Noruega) el
març de 1998. Els cinc socis fun-
dadors –directius d’empreses
d’instal·lacions elèctriques o si-
milars– van posar en marxa el
grup amb l’objectiu de fer un viat-
ge anual als grans països produc-
tors de vi com són Espanya, Fran-
ça, Itàlia i Portugal. Ara són dot-
ze membres i no tenen intenció
de créixer més, perquè en el for-
mat reduït troben la mida justa
per compartir experiències eno-
turístiques. Tenen molt d’interès
en conèixer el Priorat per les re-
ferències que els arriben.
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Falset acull turistes estrangers
atrets per la campanya de la verema

◗ Un grup de noruecs, dilluns passat, durant un tast de vins a l’Hotel-Hostal Sport. FOTO: DT

L A M O R E RA D E M O N T S A N T

Sortida naturalística
per veure ocells
Demà dissabte tindrà lloc
una sortida naturalística per
veure els diferents tipus
d’ocells que hi ha a la comar-
ca del Priorat. El punt de tro-
bada per a totes aquelles per-
sones interessades és la Mo-
rera de Montsant. L’hora de
sortida serà les nou del matí
i l’excursió durarà fins al mig-
dia. El grau de dificultat és
baix. Per a informació i ins-
cripcions: Institut Català
d’Ornitologia (anella@orni-
tologia.org) o bé al telèfon
934 587 893.

FA LS E T

Activitat a la vinya del
cellerMasBlanc-Pinord
Com és habitual cada tercer
dissabte de cada mes, el celler
Mas Blanc-Pinord organitza
una visita guiada a les seves
instal·lacions, a més d’activi-
tat a la vinya. La cita serà
demà dissabte, dia 17, a les
onze del matí i la durada de
l’activitat serà de dues hores.
El preu de la sortida per als
participants serà de deu eu-
ros. El celler Mas Blanc-Pi-
nord està situat al quilòme-
tre 3 de la carretera de Falset
que va cap a Bellmunt del
Priorat.

M A RG A L E F

Visita guiada a la
cova de la Taverna
Dins el cicle Coves de
Montsant, aquest diumenge,
18 de setembre, es farà una vi-
sita a la cova de la Taverna.
El punt de trobada, a les nou
del matí, serà Margalef de
Montsant. L’excursió durarà
fins al migdia i el grau de difi-
cultat és mitjana-baixa. Els
participants necessiten el se-
güent material: llum frontal i
calçat de riu. Informació i
inscripcions a pedrenca@pe-
drenca.com o bé al telèfon
690 251 295.

M A RG A L E F

Taller per conèixer
les formigues
El dissabte que ve, 24 de se-
tembre, tindrà lloc una sorti-
da-taller entomològica per
conèixer l’hàbitat, situació i
curiositats de les formigues
al Montsant, organitzada pel
grup ecologista Gepec. El
punt de trobada serà a les
nou del matí a Margalef de
Montsant i l’excursió durarà
tot el dia. Per a més informa-
ció i inscripcions al telèfon
977 331142 o bé a l’adreça de
correu electrònic secreta-
ria@gepec.org.

E S C A L A D E I

Jornada de natura i espiritualitat
a la cartoixa d’Escaladei
La Cartoixa d’Escaladei acull demà dissabte, en horari de matí
i tarda, una jornada de natura i espiritualitat. A partir de les
deu del matí tindrà lloc una visita guiada a l’entorn de la car-
toixa, a càrrec de Maurici Montané. Ja a la tarda, a partir de
dos quarts de sis, es farà una conferència amb el títol ‘L’espiri-
tualitat benedictina’ i que impartirà Teresa Forcades. A conti-
nuació es farà meditació i retrobament interior en silenci amb
Míriam Subirana. Informació i reserves al telèfon 977 827006
o bé a cultura@gencat.cat. Les places són limitades.
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