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QUÈ VEURE A FALSET?

És a Falset on comença 
el teu viatge al Priorat! 

Perquè en som el punt de partida:
l’inici d’una experiència que et durà a enamorar-te

d’una terra de cellers entusiastes, paisatges 
excepcionals i vins aplaudits internacionalment.

Falset, a més, et captivarà tant pel que ha estat 
(bressol de reines, malson napoleònic, fortalesa 
inexpugnable) com pel que és: una petita capital
on no hi trobaràs a faltar de res. A peu, en cotxe

o en bicicleta (de carretera o de muntanya), 

Falset és el teu kilòmetre zero 
al Priorat!

www.falset.org
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Castell de Falset
Història i Paisatge
Museu, arxiu comarcal i mirador 
excepcional de la comarca, al castell
hi van néixer Elionor de Prades
(reina de Xipre i Jerusalem)
i Margarida de Prades,
la darrera reina catalana.

B

Església de Santa Maria
Barroc i devoció
Església monumental d’estil barroc, 
el seu altar major custodia les 
relíquies de Santa Càndia, patrona 
de la vila, traslladades des de Roma 
en peregrinació al segle XVIII.

C i

Palau dels Comtes 
d’Azara
La casa dels comtes
Edifici de gran interès, 
amb una escala de volta gòtica 
i un pati on s’hi pot contemplar 
la cúpula sobre petxines 
que el cobreix. És l’actual 
seu del Consell Comarcal.

D
Palau dels Ducs Medinacelli
Memòria dels nobles
El Palau dels Ducs de Medinaceli, 
construït durant el segle XVII, presideix 
la Plaça de la Quartera, cor i símbol
de la vila, i és l’actual seu de l’Ajuntament.

E

Cal Magrinyà
Esplendor senyorial  
Aquest edifici noble del segle XVIII 
representa una fita en l’ascens 
social d’una de les famílies més 
importants de Falset, els Magrinyà. 
Acull la Casa de la Festa
i la Biblioteca. A la part posterior
de l’edifici es troba la Font del Batlle, 
antics rentadors de Falset
i un aqüeducte que regava
els horts d’aquesta família. 

F
Portal del Bou
La darrera porta medieval
Datat del segle XIV, és l’única
de les cinc portes d’accés a la vila
que es conserva en peu.
Als carreus s’hi aprecien els sistemes
de tancament i les marques 
dels picapedrers.

G

Plaça de la Quartera
El cor de la vila
Completament porxada, té un gran 
interès arquitectònic i urbà.
El seu origen el trobem a final del segle 
XIII com a mercat. Rep el nom
d’una antiga unitat de mesura del gra:
la quartera.

H

El call
Testimoni del passat jueu 
El carrer de Francesc 
Mestres, conegut com 
l’Escoleta, és la millor mostra 
d’un call molt important 
durant el segle XIV.
Hi ha cases que conserven 
restes de l’antiga aljama.

I

Celler de Falset
La catedral del vi
A mig camí entre el modernisme 
i el noucentisme, és considerada 

“catedral del vi” per la seva 
majestuositat. L’arquitecte fou 
Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí.

J

Plaça d’Àngel Marquès
Origen del nucli medieval
i camp de sitges
Plaça de la qual es va organitzar
el nucli medieval de Falset.
Al llarg de la plaça es poden 
contemplar més de 60 sitges 
excavades a la roca, datades 
possiblement d’abans del S.XIII. 
Aquestes tenien la funció de 
conservar el gra i altres aliments.

Escaneja el codi QR
i descobreix 

els comerços, 
allotjaments, bars

i restaurants
de Falset!

K

Ermita de Sant Gregori
La terra vermella
Sant Gregori és un conjunt preciós 
de roques vermelles i coves que 
amaguen sota una balma natural
una petita ermita, bastida a finals
del segle XVII. Gairebé de fantasia. 

CAT
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Vi i gastronomia
Un ventall d’experiències

Un celler modernista que vol ser una catedral, 
un vermut imperdible, vins d’inspiració 

artesana, sales de tast, petits cellers, 
enoteques, restaurants de tota manera 

i una rica tradició gastronòmica. 
Qui trepitja Falset: menja i beu!

Visites
Falset posa a disposició dels 
visitants una APP per conèixer 
els valors patrimonials i la 
història del municipi a través
de diverses rutes.

EN BICICLETA
Pedals per a tots 
els gustos
Iniciats o experts, aficionats dels senders 
o l’asfalt, trobaran a Falset l’inici de 
nombroses rutes que permeten descobrir 
el Priorat i el seu entorn agrícola i natural 
a cop de pedal de la verema o altres feines 
del camp. 

El Priorat, 
una comarca que captiva
Primera cartoixa de la península, pobles 
com ja no en queden, paisatges excepcionals, 
la hipnòtica Siurana, les serres de Montsant 
i Llaberia… 

El Priorat, un cop l’estrenes, 
ja no s’acaba mai!

Entre vinyes
La terra et convida

L’actual vigor de l’activitat vitivinícola 
ha representat la creació de tota mena 

d’activitats entre vinyes: passejades, tastos 
i fins i tot la possibilitat de compartir 

l’experiència de la verema o altres feines 
del camp. 

FIRES I FESTESSENSE PRESSES
PER LA XARXA 
DE CAMINS L’ENCAMISADA

Declarada d’interès nacional, l’Encamisada 
és una de les festes més representatives
de Falset. Se celebra el cap de setmana més 
pròxim a Sant Antoni, el 17 de gener.
Els falsetans i falsetanes es vesteixen amb 
les robes tradicionals i, el dissabte al vespre
i el diumenge al migdia, recorren els carrers 
del poble amb cavalleria o carruatges.

SANT BLAI
El 3 de febrer Falset celebra la Festa de Sant 
Blai, com a protector dels mals de gola.
És una festa petita però molt particular,
que té lloc a peu de carrer, davant
de la capelleta de Sant Blai, la més antiga 
del poble. Un cóc de recapte de gairebé vint 
metres que és passejat pel poble
en comitiva i que, finalment, es rifa entre 
tots els assistents, hi posa la nota de color.

FESTA MAJOR
Al voltant del 15 d’agost, Falset celebra
la seva Festa Major, que sempre s’inicia 
amb una cercavila i una espectacular 
tupinada (pòlvora posada en tupins)
d’un gran atractiu i on hi participen
una infinitat d’elements festius emmig
de l’entusiasme popular. Altres actes 
singulars de la Festa Major de Falset
són les Danses, l’Espígol, el Ball de Coques
o la Batalla de Flors.

FESTA DE SANTA CÀNDIA
Se celebra el cap de setmana més pròxim 
al 7 de setembre, i és com una segona
Festa Major, en aquest cas dedicada 
a la patrona del poble.

SENDERISME 
Opcions per a tots 
els públics
Els amants de caminar poden recórrer 
des de Falset antics camins rals i senders, 
i gaudir de les vinyes, camps de cultiu 
i boscos que els acompanyaran a cada 
passa. Amb possibilitats per a tots els 
públics.

Cellers visitables
Falset viu el vi

Són moltes les propostes que 
els cellers del poble i de la comarca, 

ja siguin de la DO Montsant o de 
la DOQ Priorat, ofereixen als visitants 

per gaudir d’aquesta experiència.

Camins
Carreteres

FIRA DE SANT ANDREU
Se celebra el cap de setmana més pròxim
al 30 de novembre, Sant Andreu, i és una fira
antiquíssima, que servia per preparar-se
i proveir-se de cara a l’hivern.

1 Activa el Bluetooth
i la localització.

2 Descarrega’t l’APP des de
Google Play o l’Apple Store.

3 Accepta
les notificacions.

4 Selecciona la ruta
que més t’agradi.

5 Comença la ruta sempre 
amb el teu mòbil a mà.

Com funciona l’APP?

1 Tingues sempre a mà
el mòbil per estar alerta
de les notificacions.

2 A mesura que avancis 
per les rutes rebràs 
notificacions amb 
informació d’interès
de cadascun dels punts.

Descarrega’t
gratis l’APP
i gaudeix Falset
Descobreix les rutes
que tenim per a tu.

FIRA DEL VI
La mostra de vins de la DOQ Priorat 
i la DO Montsant. La Fira del Vi se celebra
el primer cap de setmana del mes de maig,
i és una mostra dels vins de les dues 
denominacions d’origen de la comarca
del Priorat: DOQ Priorat i DO Montsant. 
L’acte central de la fira és la mostra
de vins al carrer que se celebra a Falset, 
que aquell cap de setmana bull d’activitats 
paral·leles i de tastos, que paulatinament 
s’han anat estenent arreu dels pobles
de la comarca.

Escaneja el codi QR
i descobreix els cellers 
de Falset!


