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TARRAGONÈS ■  E S  FA R A N  D U E S  A CT U A C I O N S  D U R A N T  E L  C A P  D E  S E T M A N A

El grup Toca... teatre estrena avui al 

Casal de Perafort l’obra ‘Els 7 pecats’

■ Sota la direcció de Vicenç Ca-
ñón, el grup escènic Toca... tea-
tre de Perafort portarà aquest 
cap de setmana a escena la seva 
obra Els 7 pecats. Seran set històries 
en clau d’humor, cadascuna basa-
da en un pecat: la supèrbia, la 
mandra, l’avarícia, la ira, l’enve-
ja, la gola i la luxúria. 

Aquesta vegada, Toca... teatre 
canvia de format, tot allunyant-
se del vodevil de la primera obra 

que va interpretar el grup escènic, 
Que comenci la festa, escrita tam-
bé per l’actor, director i autor de 
teatre tarragoní, Vicenç Cañón. 

«Ara es presenten set històries 
d’estils ben diferents que faran 
esclatar les rialles entre el pú-
blic», assegura el director.  L’obra 
arrenca amb una doble actuació 
al Casal de Perafort. La primera 
serà avui a les 22 h, mentre que 
la segona es farà demà a les 18 h. 

El preu de l’entrada és de 5 euros 
i es poden aconseguir tant de for-
ma anticipada a les oficines de 
l’Ajuntament com el mateix dia 
de la representació al Casal de 
Perafort. 

Toca... teatre va néixer l’any 
2012 quan l’Ajuntament de Pera-
fort va proposar a Vicenç Cañón 
l’encàrrec de crear una compa-
nyia de teatre estable amb gent 
del poble. –MONTSE PLANA

Imatge de tots els integrants del grup Toca... teatre que aquest cap de 
setmana estrena l’obra ‘Els 7 pecats’.  FOTO:CEDIDA

Presenten la 
ruta turística 
‘Aljama de 
Falset’

PRIORAT

■ L’Ajuntament de Falset, l’As-
sociació de Veïns i Amics, l’Ar-
xiu Comarcal del Priorat i diver-
ses empreses privades del mu-
nicipi han impulsat el projecte 
‘Aljama de Falset’. Una ruta his-
tòrico-turística que pretén re-
cuperar i posar en valor el lle-
gat històric, arquitectònic i cul-
tural del municipi que a l’edat 
mitjana va deixar la comuni-
tat jueva de l’Aljama de Falset.  

La visita guiada-teatralit-
zada, a càrrec de Pilar Cugat, 
coneguda com ‘la jueva de Tor-
tosa’, recorre els principals car-
rers del Call Jueu de Falset en-
dinsant els visitants a la cultu-
ra i gastronomia jueves amb 
un tast de vi Kosher, a càrrec 
del Celler de Capçanes, i un 
menú sefardí, elaborat pel res-
taurant El Cairat. La ruta està 
emmarcada en un paquet tu-
rístic que inclou la estada als 
apartaments l’Escoleta, situ-
ats al bell mig del Call Jueu, on 
els visitants s’allotgen envol-
tats de vestigis de la comuni-
tat hebrea, un llegat conservat 
fins a dia d’avui.  

El projecte ‘Aljama de Fal-
set’ estarà en constant evolu-
ció gràcies a la tasca de recu-
peració de restes arquitectò-
niques, urbanístiques i 
documentals al municipi, i que 
es duran a terme mitjançant 
un acord que signaran l’Ajun-
tament i la Universitat Rovira 
i Virgili. Així com el seguiment 
documental, amb col·labora-
ció de l’Arxiu Comarcal, que 
persegueix la localització i la 
documentació que aporti da-
des sobre els costums i tradici-
ons jueves a Falset. La regido-
ra, Mª Jesús Sánchez, ha fet una 
crida a «la participació de les 
entitats interessades en aquest 
projecte, ja comptant amb im-
plicació del Centre d’Estudis 
Falsetans». 

Els joves aprenen les diferents tècniques per tallar tot tipus de carns i la manera de manipular i aprofitar millor els aliments. FOTO: CEDIDA
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Concactiva ja ha posat en marxa 
un dels seus projectes estrella 
per a aquest 2015: el Viver Agro-
alimentari i el seu Espai Cuina. 
Així, un grup de joves d’entre 16 
i 24 anys realitzen pràctiques di-
àries de cuina i elaboració de tot 
tipus de plats en les instal·laci-
ons de Concactiva. 

Aquesta presa de contacte va 
començar la setmana passada i 
els resultats han estat molt po-
sitius, amb les intal·lacions i la 
maquinària funcionant correc-
tament i amb la visualització de 
la gran capacitat de producció 
d’aquest Espai Cuina. 

El viver agroalimentari de Con-
cactiva, que s’ha donat a conèi-
xer com a Espai Cuina, és un pro-
jecte innovador amb l’objectiu 
de proporcionar als emprenedors 
del món de la restauració i la pro-
ducció de productes agroalimen-
taris un espai per poder fer reali-
tat els seus projectes. Així, en 
aquest espai es podran desenvo-
lupar projectes de càtering, su-
port als restaurants de la comar-
ca, producció de productes agro-
alimentaris i precuinats del 
territori, entre d’altres, sense la 
necessitat d’efectuar grans in-
versions en material i, per tant, 
minimitzant el risc d’aquestes 
operacions. 

El curs de cuina finalitzarà la 
primera setmana de maig, mo-
ment en el qual aquests joves re-
alitzaran pràctiques en diferents 
restaurant de la comarca. S’obri-
rà la possibilitat també de contrac-

tacions subvencionades d’aquests 
treballadors de fins a 3.900 euros 
i una possible bonificació del 
100% de la seguretat social em-
presarial per a contingències co-
munes. 

CONCA DE BARBERÀ ■  E N  M A R X A  E L  P R I M E R  C U R S  D E  C U I N A  Q U E  F I N A L I T Z A R À  L A  P R I M E R A  S E T M A N A  D E  M A I G

Un grup de joves fan els primers passos 

com a cuiners a l’espai de Concactiva
Els alumnes del programa Joves per l’Ocupació 
que cursen l’especialitat Operacions Bàsiques 
de Cuina han estat els encarregats d’estrenar 
les instal·lacions de l’Espai Cuina

Imatge d’un grup amb el professor que els indica la manera de manipular 
les verdures a l’Espai de Cuina de Concactiva. FOTO: CEDIDA


