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Poboleda, 20 anys de Festa!
Bressol del Priorat històric

Festa, tradició i cultura. La Festa del Vi i la Verema a l’Antiga de 
Poboleda va néixer amb la voluntat de ser una festa popular i si 
aquest any podem celebrar-ne la vintena edició, és gràcies a totes 
aquelles persones que s’han involucrat i han participat fent del poble 
aquesta festa, que amb els anys ha anat evolucionant fins a convertir-
se en un referent i una data assenyalada a la nostra comarca. 

Amb l’auge del món vitivinícola al Priorat i del sector 
turístic, l’interès pel món del vi també ha crescut. Davant la 
professionalització del sector, la demanda també ha estat més 
exigent, per això la festa vol ser un referent i una mostra de qualitat, 
on amb la participació dels diferents cellers de la DOQ Priorat es 
pugui donar a conèixer el treball, l’esforç, la dedicació i sobretot, 
l’estima, que hi ha darrere cada ampolla de vi. 

L’anada a veremar a l’antiga amb els carros i les mules, la piada i 
el tast de vins són els actes principals de la festa que pretenen ser 
un homenatge als inicis d’aquesta tradició vinícola al Priorat. Per 
celebrar aquests 20 anys de vida hem volgut fer-ho incorporant 
algunes novetats al llarg de la jornada sense perdre l’essència de la 
festa: l’acompanyament musical durant el tast de vins, que s’allarga 
fins a la tarda, un espai per acostar la festa als més petits amb un 
berenar amb pa, vi i sucre, un mercat d’artesania amb productes de 
proximitat o una oferta gastronòmica més àmplia, són algunes de les 
novetats més destacades.

Volem seguir fent d’aquesta festa i de Poboleda, un indret acollidor, 
amable i participatiu.

Bona Festa del Vi!

VEREMA A L’ANTIGA 
ESMORZAR POPULAR
PIADA DEL RAÏM
TAST DE VINS DE LA DOQ PRIORAT 
(D’11 A 14 I DE 17 A 20)

DISSENY I ARTESANIA 
ZONA GASTRONÒMICA / FOOD TRUCKS
VISITA A LA CATEDRAL DEL PRIORAT
ACTUACIÓ CASTELLERA
CORREFOC 
SOPAR A LA FRESCA
BALL A LA CLOSA

Col·laboradors: Diputació de Tarragona, Consell Comarcal del Priorat, Consell Regulador DOQ Priorat, 
Associació del Drac de Poboleda, veïns i veïnes del municipi i Clàudia Bonet, per la seva col·laboració 
en premsa i xarxes. 

Agraïment especial: a les cases que ens cedeixen els seus portals per acollir cellers i artesans.

ajpoboleda ajpoboleda

Dissabte, 8 de setembre

ORGANITZACIÓ: AMB EL SUPORT

www.poboleda.cat  /  aj.poboleda@poboleda.cat  /  T. 977 827 097
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Bodegas Mas Alta / La Vilella Alta · 16
Celler Aixalà Alcait / Torroja del Priorat · 22
Celler Burgos - Porta / Poboleda · 15
Celler Clos 93 Priorat / El Lloar · 6
Celler Crivellé i Valls / Poboleda · 13
Celler Escoda Pallejà / Torroja del Priorat · 9
Celler Mas de les Pereres / Poboleda · 1
Celler Mas d’en Just / Poboleda · 24
Celler Mas Doix / Poboleda · 2
Celler Pasanau / La Morera de Montsant · 8
Celler Prior Pons / La Vilella Alta · 17
Celler Vall Llach / Porrera · 14
Cellers Tane / Poboleda · 18
Gènium Celler / Poboleda · 11
Hidalgo Albert / Poboleda · 19
Marco Abella / Porrera · 4
Mas la Mola / Poboleda · 20
Mas Perinet / La Morera de Montsant · 5
Meritxell Pallejà / Gratallops · 25
Mussons Vins / Poboleda · 23
Terres de Vidalba / Poboleda · 3
Terroir al Límit / Torroja del Priorat · 7
Totó Marqués Priorat / Poboleda · 21
Trossos del Priorat / Gratallops · 10
Viticultors Mas d’en Gil / Bellmunt del Priorat · 12

El Jardí de les Bruixes /  Remeis i cosmètica eco · C
Formatgeria Punta calda / Formatges de cabra artesans · F
Josep Bef Mora / Oli d’oliva producció pròpia, Riudoms · B
Mel de Gratallops · D
Melmelades del Pot Petit / Melmelada artesana · E
Nina Priorat / Cosmètica amb avellana, raïm i oliva del Priorat · G
Pintures Teresa Serres · A

Repic de campanes
—7 Repic de campanes des de l’Església de Sant Pere, Catedral del Priorat

Sortida cap a la vinya a veremar a l’antiga
—7,30 Trobada davant la Cooperativa Agrícola de Poboleda. Sortida 
caminant cap a la vinya (20 min.), amb els carros i les mules. Llaurarem 
amb mula i es ferraran cavalls.

Esmorzar popular
—9 A la Closa. Se servirà un esmorzar. Pa amb llonganissa, cansalada i 
arengada. Vi de la Cooperativa Agrícola de Poboleda. (5 € 350 places)

Pregó de la Festa
— 9,45 A la zona de la carretera. Inici de la festa a càrrec de 
l’ambaixadora de la Festa, Marina Subirats, filla de Poboleda, professora 
de sociologia de la Universitat de Barcelona.

Piada del raïm
—10 Davant la Cooperativa, zona de la carretera. Es trepitjarà el raïm 
amb els peus com es feia antigament, al so de les gralles i els timbals 
dels Brivalls de Cornudella. Aquesta activitat està oberta a tothom que hi 
vulgui participar.

Tast de vins de la DOQ Priorat
—10,30 A la zona de la carretera. Inici de la venda de tiquets i copa de 
tast de l’edició a la carretera.
De les 11 a les 14 i de les 17 a les 20. Les cases pairals del carrer Major 
acolliran més d’una vintena de cellers que oferiran un tast de les seves 
millors varietats. També es poden adquirir vins.

Mercat de disseny i artesania 
—Als portals de les cases del Raval. Mostra de productes del territori, 
atractius i de qualitat. 

Visita a l’Església de Sant Pere, Catedral del Priorat
—Visites guiades a càrrec de Francisco Caballero. Consultar horaris.

CELLERS

Escenari en viu
—Al Pla de l’Església. Amenitzat pels conjunts musicals Jazz Attack 
quartet i Ericah&Max

Menjar de carrer als Food Trucks
—de les 10,30 a les 24 h A la zona de la carretera, al costat de la 
Cooperativa. Especialitats per a tots els gustos, amb cuina vegetariana 
i propostes gluten free. Espai condicionat per gaudir d’un àpat al mig de 
la festa i compartir una estona amb els amics. 

Espai xics
Durant tot el dia al Pla de l’Església. Per entretenir els més petits.
—17 Berenar de pa amb vi i sucre i animació.

Actuació Castellera
—18 Al Pla de l’Església. Amb els Brivalls de Cornudella i Xiqüelos i 
Xiqüeles del Delta.

Xerrada
- 20 Sala polivalent. Xerrada a càrrec d’”El Jardí de les Bruixes” sobre 
propietats medicinals de diferents parts de la vinya. 
(durada d’uns 45 min.)

Sopar a la fresca 
—de 20 / 24 A la zona dels Food Trucks. Sopar a la fresca + Zona DJ. 
(Fins a les 2 de la matinada)

El Drac de Poboleda
—23 A la carretera. Correfoc amb el Drac de Poboleda 

Ball de fi de festa 
—23,30 A la Closa.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

DISSENY I ASTESANIA

Pepito Bravo
Entrepans de vedella 100% 
ecològica.

Happy Foods
Hamburgueses gurmet de 
carn ecològica de xai i vedella.

The Craftsman
Especialitat pollastre teriyaki, 
craftsman buti, frankfurt amb 
salses picants, sandwich 
vegetarià, pa rústic.

La Tipo
Creps i galetes bretones. 
Productes de temporada i de 
la zona, tot gluten free.

Libèl·lula Pradenca
Hamburgueses, entrepans, 
capricis “montaditos” creps, 
gofres, copes amb boles de 
gelat. Productes artesanals 
de km 0.

Pan Callejero-Pizzeria
Margarida, Mamella, Maca. 
Lluminosa, Hortolana Fresca 
i Maria. Pizzes casolanes 
fetes amb farines ecològiques 
certificades i de pagesos 
locals.
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