
UN CICLE DE LA DO EMPORDÀ
PER DESCOBRIR ELS VINS 
I ELS MONESTIRS EMPORDANESOS

Vi i
Monestirs

L’Empordà és territori ric 
de vins i monestirs i aquest 
fet no és cap coincidència. 
De ben antic les terres 
empordaneses van acollir 
multitud de monestirs 
i priorats que, durant 
segles, van escampar el 
cultiu de la vinya i van 
anar perfeccionant l’art de 
transformar el most en vi.

Avui en dia moltes de les 
vinyes de la Denominació 
d’Origen s’estenen pels 
antics dominis monàstics 

i el vi que neix d’aquesta 
terra és fruit de l’herència 
dels grans monestirs 
que antigament van 
poblar valls i muntanyes 
empordaneses.

El Consell Regulador 
de la Denominació 
d’Origen Empordà dona 
a conèixer aquest llegat 
amb un cicle dedicat als 
vins i monestirs. Cada 
cap de setmana del mes 
d’octubre s’organitza una 
visita a un antic monestir 

empordanès per compartir 
el seu passat vitivinícola 
tot fent un tast de vins. 
El monestir de Sant 
Llorenç de Sous d’Albanyà, 
Sant Miquel de Fluvià, 
Santa Maria de Lladó, 
la Ciutadella de Roses i 
Santa Maria del Mar de 
Calonge ens descobriran 
les arrels monàstiques 
dels vins empordanesos.

Activitat coordinada 
per Clara Poch 
i Romina Ribera

Dissabte, 02.10.21 
Monestir de Sant 
Llorenç de Sous 
(Albanyà)
Vinyes i vins de muntanya

Dissabte, 09.10.21 
Monestir de Sant 
Miquel de Fluvià
Els vins i els benedictins

Dissabte, 16.10.20 
Monestir de Santa 
Maria de Lladó   
Canonges i vins que 
tornen als orígens

Dissabte, 30.10.21 
Monestir de Santa 
Maria del Mar de 
Calonge (El Collet 
de Sant Antoni)  
Terrisseries romanes, 
monges benedictines i vi

Dissabte, 23.10.21
Espai Cultural la 
Ciutadella de Roses
Vins i dominis de mar

VISITA GUIADA 
I TAST DE VINS 

Hora: 12 del migdia
Durada: 2 hores 
aproximadament
Places limitades
Preu: 15 €/persona  

Més informació: 
972 507 513 
info@doemporda.cat
Venda d’entrades: 
www.doemporda.cat

Ajuntament 
d’Albanyà 

Ajuntament 
de Roses 

Ajuntament 
de Sant Miquel 

de Fluvià 

Ajuntament 
de Lladó 


