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Èxit de participació durant
la Jornada Gastronòmica
El cap de setmana passat, el mu-
nicipi de Cornudella de Mont-
sant va rebre la visita de milers
de persones durant la celebració
de la Jornada Gastronòmica que
acompanya la Fira d’Artesania.

Més de mil racions de paella
van ser servides, mentre que en
el circuit de degustació de vins es
van repartir 1.750 racions, per
prop d’un miler de tapes que van
servir els restaurants del terme
municipal.

La Jornada Gastronòmica
consistia en un dinar de germa-
nor per tastar dos plats típics de
la localitat: l’arròs amb conill i
els cargols dolços i coents. Tots
dos plats foren elaborats per un
grup de cuiners de Cornudella.

Per la seva banda, més de 50 es-
tands oferien, dins la 26 edició
de la Mostra d’Artesania, tot ti-
pus de productes artesanals: em-
botits, formatges, dolços, salats,
ceràmica o bijuteria. ◗ Els assistents van degustar el tradicional arròs amb conill i els cargols dolços i coents. FOTO: CEDIDA
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L’Hotel - Hostal Sport de Falset
acull des d’ahir fins demà un
‘workshop’ d’alt nivell amb la
presència de 25 investigadors de
prestigi internacional.
L’establiment vol potenciar les
activitats vinculades al món
acadèmic i de negocis per
enfortir l’aposta del Priorat com
a destinació turística.

REDACCIÓ

Un total de 25 investigadors de
prestigi internacional partici-
pen des d’ahir al migdia a l’Ho-
tel - Hostal Sport de Falset en
un workshop d’alt nivell, que or-
ganitza la Universitat Autòno-
ma de Barcelona al voltant dels

darrers corrents de pensament
teòrics del camp de les ciències
polítiques.

La majoria d’acadèmics que
hi participen són d’universitats
nord-americanes com Colum-
bia, Princeton o Nova York, però
també n’hi ha de centres espe-
cialitzats com l’Escola d’Econo-
mia de Londres, l’Institut d’Anàli-
si Econòmica o la Universitat
Pompeu Fabra.

Els experts reflexionaran so-
bre qüestions relacionades amb
les estratègies preelectorals, les
eleccions o la formació de coa-
licions i combinaran les presen-
tacions de ponències i el debat
amb activitats de descobriment
del Priorat.

En aquest sentit, s’han pro-
gramat visites a diversos cellers
delacomarcaiàpatsenalgunsdels
restaurants del Priorat, així com
una visita al Castell del Vi de Fal-
set. El sopar de cloenda es rea-
litza demà a la Sala de les Voltes
de l’històric establiment on se
celebra el taller.

D’altra banda, l’Hotel va par-
ticipar la setmana passada al Buy
Catalunya, a Barcelona, un acte
organitzat per l’Agència Catala-
na del Turisme. En aquesta jor-
nada es van mostrar i comercia-
litzar allotjaments i altres ser-
veis especialitzats i dedicats a
l’organització de convencions o
viatges d’incentius, com és el cas
d’aquest establiment.
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Falset organitza un ‘workshop’ per
enfortir el turisme a la comarca

◗ Al novembre del 2010 la comarca va participar a la fira turística World Travel Market de Londres. FOTO: DT.
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La Cooperativa,
present per tercer any
a la fira Reus Viu el Vi
La Cooperativa Falset-Marçà
serà present per tercer any
consecutiu a la fira Reus Viu
el Vi, que se celebra aquest
cap de setmana a la capital
del Baix Camp. Durant la jor-
nada el celler de la DO Mont-
sant promocionarà una acti-
vitat que proposa visitar les
vinyes amb carro de cavalls,
les visites teatralitzades que
es realitzen al celler i les visi-
tes guiades que fa el personal
de la Cooperativa.

E L M A S RO I G

Excursió guiada a peu
per visitar els ‘Racons
del Baix Priorat’
Aquest diumenge, dia 19 de
juny, l’empresa de guies de
natura El Brogit Guiatges or-
ganitza l’excursió guiada a
peu Racons del Baix Priorat.
Aquesta excursió es combi-
na, un cop finalitzada, amb
una visita guiada i un tast de
vins i oli al Celler de Masroig.
Els interessants s’han d’ins-
criure prèviament trucant al
telèfon 689 006 199 o envi-
ant un missatge electrònic a
guiatges@elbrogit.com
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La DO Montsant s’uneix
a la Confraria del Cava
La Confraria del Cava celebra
demà, a partir de les 20 hores,
l’acte d’agermanament amb la
DO Montsant coincidint amb
els actes de celebració del 10è
aniversari d’aquesta entitat.
L’acte tindrà lloc al Castell de
Falset.

Després de l’acte se cele-
brarà la solemne cerimònia
d’investidura del conseller
d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Rural,
Josep M. Pelegrí, com a Con-
frare de Mèrit de la Confraria
del Cava.

També s’investiran com a
confrares de mèrit el president
del Consell Regulador de la De-
nominació d’Origen Montsant,
Jaume Domènech; el president
de la Cooperativa Falset Mar-
çà, Josep Maria Cots; el presi-
dent del Celler Capçanes, Fran-
cesc Blanch, i el president de la

Cooperativa del Masroig, Ma-
nel Roca, així com també la pe-
riodista i escriptora Empar
Moliner, el també periodista,
escriptor i dramaturg Toni
Orensanz i el periodista Ra-
mon Francàs.

Entre el centenar d’assis-
tents a l’acte, destaquen diver-
ses personalitats del sector i
de la zona, com el secretari d’Es-
tat de Medi Rural i Aigua, Jo-
sep Puxeu; el director general
de l’Incavi, Jordi Bort, o l’alcal-
de de Falset, Jesús Torralba,
entre d’altes.

Aquest és el quart agermana-
ment que realitza la Confraria
del Cava amb una denomina-
ció d’origen catalana després
que l’any passat s’agermanés
amb la DO Conca de Barberà, el
2009 amb la DO Costers del Se-
gre i l’any anterior amb la DO Pla
de Bages.


