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Els cellers de Porrera organitzen una nova
edició del concurs ‘Nasset, Nas, Nassot’
Els divuit cellers de Porrera or-
ganitzen un any més el concurs
‘Nasset, Nas, Nassot’, que en-
guany arriba a la tercera edició.
Es tracta d’un certamen obert al
públic de totes les edats, en el
qual es proposa als participants
identificar diferents caracterís-
tiques que tenen els vins d’aques-
ta vila de la DOQ Priorat.

El concurs es farà demà dis-
sabte, 13 d’agost, a partir de les set
de la tarda, als rentadors del po-

ble. La participació dels inscrits
es distribueix en diferents cate-
gories: Nasset (de 0 a 9 anys),
Nas 1 (de 10 a 13 anys), Nas 2 (de
14 a 17 anys) i Nassot (a partir de
18 anys, amb la participació per
parelles).

En el cas dels menors d’edat
cal identificar les diverses aro-
mes dels vins, mentre que els
adults hauran de superar també
diferents proves de tast. L’orga-
nització d’aquest concurs és pro-

moguda per l’Associació de Ce-
llers de Porrera, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament i l’Associ-
ació de Mares i Pares de l’escola.

Durant l’any s’organitzen di-
ferents esdeveniments a les vi-
les i pobles de la DOQ Priorat a
l’entorn de la cultura del vi. En el
cas de Porrera, a banda del ‘Nas-
set, Nas, Nassot’, també es por-
ta a terme una mostra de vins
força popular, el Tasta Porrera,
que s’escau al novembre.

◗ Imatge de Porrera, municipi on cada estiu es fa el concurs ‘Nasset,
Nas, Nassot’. FOTO: DT
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La capital del Priorat s’endinsa
plenament avui en els dies grans
de la seva Festa Major, durant els
quals la música, les cercaviles i els
actes populars ompliran els
carrers de la vila. Els actes
s’allargaran fins al proper
dimarts, dia 16 d’agost.

PER M. JUST

Lamúsica,latradició,lamàgiaiels
actes populars són els grans pro-
tagonistes d’aquests dies a Fal-
set,queestrobaplenamentimmers
en la seva Festa Major. Així, des-
prés d’una setmana en què nom-
brosos actes previs han omplert
escenaris de la vila com la plaça
de la Quartera o el Teatre de l’Ar-
tesana, avui es dóna el tret de sor-
tida de manera oficial a la Festa

Major de Santa Maria, amb el tra-
dicionalRepicdeCampanesil’En-
lairada de Coets, que tindrà lloc
a la una del migdia.

Cap al vespre, els elements del
seguici passejaran pels carrers
del poble amb la Cercavila de la
Festa Major, que culminarà amb
la proclamació de les Pubilles i
Hereus d’aquest any 2011, així
com també amb el pregó i l’espe-
rada Tupinada a la plaça de la
Quartera. A la nit, la pista de la
piscina acollirà la Festa Flaix FM
per a tots als qui els agradi cele-
brar la festa fins ben entrada la
matinada.

Com ja és costum, durant
aquest llarg cap de setmana es
mantindran els actes caracterís-
tics de cada any i que represen-
ten la raó de ser de les festes de la

capital del Priorat. Així mateix,
cites com l’Espígol o el Ball de Co-
ques –actes característics del 15
d’agost, el dia gran de la festa– o
els balls de nit que tindran lloc
pràcticament cada dia faran que
esfacinpartícipsdelesdiadestant
els més grans com els més petits.

El foc, per la seva banda, torna-
rà a tenir-hi un paper clau, el dia
14 d’agost a la nit, amb els Corre-
focs pels carrers de la vila.

Tot plegat posarà el punt final
dimarts, dia 16, amb tot un seguit
d’actes, en els quals destaca l’úl-
tim espectacle Somriures i màgia
del Mag Lari. Finalment, però,
qui posarà el punt final a la Festa
Major d’aquest 2011 serà el gran
espectacle de Focs d’Artifici, que
anirà a càrrec de la Colla d’en Pe-
re Botero.

El pregó dóna inici avui a
la Festa Major de Falset

◗ Els gegants de Falset, uns dels protagonistes aquest cap de setmana de la Festa Major. FOTO: DT
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Els Catarres, plat fort
de la Festa Major de
Siurana
Avui a les deu de la nit i des-
prés del pregó i d’elecció de
l’Hereu i la Pubilla del poble,
començarà definitivament la
Festa Major de Siurana. En
total seran quatre dies plens
d’activitats per a totes les
edats com: partits de futbol,
taller de pastissos, balls de
festa major o sopars popu-
lars. Però sens dubte el plat
fort serà l’actuació del grup
Els Catarres, que amb el seu
tema ‘Jenifer’ han aconseguit
a través de la xarxa fer-se un
lloc a l’escena catalana.

T O R R E D E F O N TA U B E L L A

Dissabte se celebra
la II Cronoescalada
Pujada a la Mola
Aquest dissabte la Torre de
Fontaubella viurà la segona
edició de la Cronoescalada
Pujada a la Mola. Enguany la
sortida serà a partir de les sis
de la tarda des de la plaça de
l’Església del poble. Aquesta
prova, que es va celebrar amb
un notable èxit per primera
vegada l’any passat, té una
distància total de 6.787 me-
tres i un desnivell acumulat
de 552 metres . Organitzen
Fontaubella Fondistes,
l’Ajuntament del poble i
Tretzeesports.

◗ Imatge del menjador d’Hotel-Hostal Sport. FOTO: DT
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L’Hotel-Hostal Sport de Falset entra a formar
part del selecte club de viatges Voyage Privé
L’establiment hoteler i gastronòmic Hotel-Hostal Sport de
Falset és el primer de la comarca a entrar a formar part del se-
lecte club de viatges Voyage Privé. L’aparició al portal,
www.voyage-prive.com, li permetrà posar a l’abast de milers de
clients els seus serveis i difondre, alhora, els actius de la co-
marca, des de la producció vitivinícola i oleícola fins al patri-
moni natural i arquitectònic. Amb l’entrada en aquest club,
aquest establiment consolida la seva presència a la xarxa en
un club reconegut pel sector turístic. L’Hotel-Hostal Sport,
que va obrir les portes l’any 1923, ha estat regentat durant tot
aquest temps per diferents generacions de la família.


