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El monòleg
‘Moleskine’
arriba al celler
del Masroig

PRIORAT

■ L’actriu Iolanda López visi-
ta aquest dissabte el Celler del
Masroig per representar l’es-
pectacle de petit format Mo-
leskine, de Jordi Cervera. Es
tracta d’un espectacle d’apro-
ximadament 20 minuts de du-
rada del que se’n faran 4 ses-
sions, a les 19, 19.30, 20 i 20.30
hores.

L’aforament per assistir a
la representació és limitat, i
per aquesta raó és necessari
realitzar la reserva prèvia de
les entrades trucant al telè-
fon 646 743 922 o bé enviant
un correu electrònic a l’adre-
ça visites@cellermasroig.com.
Després de l’espectacle es po-
drà fer un tast de vi de la DO
Montsant.

Moleskine no és un monò-
leg convencional, el públic no
seurà a platea, i l’actriu no se-
rà a l’escenari. En l’especta-
cle les paraules es transfor-
men en dards potents que es
claven, impacten i deixen ras-
tre. Amb una comunicació di-
recte amb l’espectador, cre-
ant-se un vincle molt especi-
al entre l’actriu i el públic, tan
és així, que el públic es senti-
rà protagonista.

El monòleg Moleskine és un
tast de teatre de proximitat,
teatre cinematogràfic, viu, in-
tens i colpidor, on conviuen
sentiments i sensacions com
l’amor, l’odi, la solitud, la des-
esperació, el rebuig i l’accep-
tació.
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Pradell celebra la Festa Major
de Santa Maria Magdalena
■ El divendres Pradell de la Tei-
xeta donarà el tret de sortida a
la Festa Major de Santa Maria
Magdalena, que s’allargarà fins
al 21 de juliol. La festivitat ar-
rencarà amb la tradicional re-
picada de campanes (20 h) i en-
lairada de coets i continuarà
amb el tradicional pregó de fes-
ta major (20.15 h). El mateix dia
també es podrà visitar una ex-
posició fotogràfica al Sindicat
(20.30 h) i a la nit tindrà lloc la
discoteca mòbil amb l’actuació
de Dj Jons Brother’s a la plaça de
les Escoles (23 h).

El dissabte els actes conti-
nuaran amb la missa en honor
de Santa Maria Magdalena (12
h) i una hora després se cele-
brarà una ballada de sardanes i
una degustació de còctels. Ja a
la tarda tindrà lloc el concert

amb l’orquestra Tancara (19.30
h, a la plaça de les Escoles) i a
mitjanit el ball amb la mateixa
orquestra. El diumenge se ce-
lebrarà l’eucaristia (11.45 h) i al
migdia l’actuació dels basto-
ners Els Nens de la Fresca i se-
guidament el vermut de festa
major a la plaça de l’Església.
Durant la tarda se celebrarà un
taller de caracteritzacions i la
festa de l’escuma amb Tarraco-
aventura (17.30 h, a la plaça de
les Escoles), mentre que a la nit
hi haurà el sopar popular (21.30
h) i el concert amb Stromboli
Jazz Band (23.30 h).

L’últimdiasecelebraràl’aqua-
festa a la piscina (12 h) i una ca-
minada popular (18 h). La cele-
bració s’acomiadarà amb la fo-
to final de festa a la plaça de
l’Església (21 h).

REDACCIÓ

Després de l’èxit de la primera
edició, la Cooperativa de Falset
Marçà reprèn aquest dissabte el
cicle ‘A Sol i Serena’ i que se cele-
brarà tots els dissabtes fins al 30
d’agost.

L’activitat consisteix en una
visita a les instal·lacions de la co-
neguda com a Catedral del Vi al
capvespre i que també permet
degustar cinc vins: el Vermut de
Falset, Ètim Blanc, Lo Foc del
Castell, Ètim Verema Tardana
negre i Ètim Ranci.

De fet la peculiaritat d’aques-
ta iniciativa enoturística és que
el tast es fa coincidir amb la pos-
ta de sol al terrat de la coopera-
tiva, amb l’acompanyament d’un
aperitiu (mini tramenzzinis, cro-
quetes casolanes, pa de pessic
amb poma, coques i brownie de
xocolata) servit per l’Hotel Hos-
tal Sport de Falset.

Les persones interessades en
participar al cicle ‘A Sol i Serena’
cal que facin la reserva prèvia, ja
que les places són limitades. Ho
poden fer enviant un correu elec-

trònic a l’adreça visita@etim.cat
o bé trucant al número de telè-
fon 699 946 633. De fet el termi-
ni màxim d’inscripció és el dia
abans de l’activitat, que comen-
çarà aproximadament una hora
abans de la posta de sol. El cost de
l’activitat és de 25 euros.

Altres activitats
Paral·lelament durant l’estiu tam-
bé s’han programat altres activi-
tats d’enoturisme a la mateixa
Cooperativa Falset Marçà. De fet,

durant els mesos de juliol a se-
tembre, a més a més de les visites
teatralitzades (els dissabtes i diu-
menges, a les 12 hores), hi ha pre-
vistes visites estàndard, de di-
lluns a divendres, a les 10.30 ho-
res i 12 hores, que inclouen un
recorregut per les instal·lacions
i un tast de vi. El cost és de 6 eu-
ros.

A les visites teatralitzades un
actor guia conduirà el grup pels
racons del celler a fi de desvet-
llar el procés d’elaboració dels

vins, vermuts, dolços i el ranci de
la cooperativa. El preu és de 10
euros per persona.

D’altra banda també s’orga-
nitza a Falset la iniciativa ‘Jornal
a la capital del vi’, que consisteix
en un dia complet a la capital de
la comarca i que inclou una visi-
ta al Castell del Vi i al celler mo-
dernista, a més de l’esmorzar i el
dinar. El preu per persona, de di-
lluns a divendres, és de 40 euros.
■ ■ ■
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La Cooperativa de Falset Marçà acull
la segona edició del cicle ‘A Sol i Serena’

Imatge d’una de les visites celebrada durant la primera edició del cicle ‘A Sol i Serena’. FOTO: HOTEL HOSTAL SPORT

La iniciativa, que
arrencarà aquest
dissabte, inclou una
degustació de vins al
terrat del celler durant
la posta de sol

NATURA

El Parc Natural de
Montsant celebra la Nit
Catalana dels Ratpenats
■ Al Parc Natural de la Serra de
Montsant se celebrarà aquest
dissabte la Nit Catalana dels Rat-
penats (19 h). L’activitat està pen-
sada per conèixer aquests mamí-
fers sobre els quals hi ha molts
mites infundats. L’activitat, que
té un cost de 4 euros, la dirigirà
Jaume Soler.

FALSET

Nova sessió de
‘12 mesos, 12 DO’ a
l’Hotel Hostal Sport
■ L’Hotel Hostal Sport de Falset
acull aquest dissabte una nova
sessió del tast de vins ‘12 mesos,
12 DO’, a partir de les 19.30 ho-
res. En aquesta ocasió es degus-
tarà un repertori de vins de la DO
Catalunya, a càrrec de l’enòleg i
secretari de la denominació d’ori-
gen, Anton Castellà.

PRIORAT

Sopar i música al
restaurant Cal Joc
de Torroja
■ElsmúsicsXavidelaSalut(trom-
peta i flugel) i Jorge Varela (pia-
no) seran els protagonistes del
sopar que organitza el restau-
rant Cal Joc de Torroja del Prio-
rat el dissabte, 19 de juliol, a par-
tirdeles22hores.Elcostésde19,50
euros i es necessari fer la reser-
va prèvia.

FALSET

La companyia La
Corranda presenta
l’espectacle ‘La Rambla’
■ La companyia de dansa La Cor-
randa de Falset presenta aquest
diumenge l’espectacle La Ram-
bla, en una actuació al teatre L’Ar-
tesana a partir de les set de la tar-
da. Ja es poden comprar les entra-
des anticipades a la botiga Home
de fang i una hora abans de l’es-
pectacle a las taquilla del teatre.

PRIORAT

El president del Consorci Leader Priorat-Baix Camp
signa avui els convenis de col·laboració del 2014
■ El president del Consell Comarcal del Priorat i del Consorci Le-
ader Priorat-Baix Camp, Joan Carles Garcia, signa avui els conve-
nis de col·laboració aprovats en la convocatòria Leader 2014. La sig-
natura pública, que tindrà lloc a la seu del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, serà presidida
pel conseller Josep Maria Pelegrí i els presidents dels respectius
Grups d’Acció Local. Set dels deu convenis de cooperació aprovats
compten amb la participació del consorci i un d’aquests es troba so-
ta la seva coordinació. Es tracta del projecte ‘Vi + Net’, un projecte
amb una inversió total de 114.750 € que pretén revaloritzar la viti-
cultura i la seva aportació al medi ambient.


