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L’ESPLUG A ■  F I  D E  L A  S E G O N A  T E M P O R A D A

El CasaletKids acaba amb 

un espectacle de màgia

■ Diumenge es clourà la segona 
temporada del CasaletKids, un 
cicle d’espectacles infantils i fa-
miliars de l’Espluga de Francolí.  

L’última actuació que s’ha 
programat és un espectacle de 
màgia familiar del Mag Fèlix 

que porta per títol Clàssic. L’ac-
tuació es farà al teatre del Casa-
let a les sis de la tarda.  

En finalitzar l’espectacle, es 
farà l’entrega d’un regal sorpre-
sa a totes les persones que pre-
sentin el CarnetCuc.

Mag Fèlix presentarà l’espectacle ‘Màgia’. FOTO: CEDIDA

VALLS ■  CO R S  A L E G R E S,  E S P I N AV E S S A  I  CO R  A U D I T E

Concert de Corals Vallenques per 

celebrar els 75 anys del Col·legi Claret

■ Seguint amb els actes comme-
moratius del 75è aniversari de 
l’arribada dels claretians a Valls, 
diumenge va ser el torn de les co-
rals vallenques. 

L’acte, que es va celebrar al 
Centre Cultural, va començar 
amb Cors Alegres. Sota la direc-
ció de Marta Linares i Clara Ar-
mengol, la coral va interpretar 
cançons infantils de la cultura 
catalana, polifonies, cànons i can-
çons a dues veus.  

A continuació va ser el torn de 
Joan Màndoli amb Espinavessa 
i un repertori format per temes 
de diferents estils, així com can-
çons populars de diferents paï-
sos i una havanera. Cor Audite, 
dirigit per Teresa Reverté, va tan-
car l’actuació amb una selecció 
de peces que van comptar amb 
Teresa Pons al piano. 

Finalment, les tres agrupaci-
ons corals participants van fer 
un cant comú amb la interpreta-
ció del Cànon de la pau, dirigit per 

Marta Linares; El rossinyol, diri-
gida per Joan Màndoli, i L’himne 
del Pare Claret amb Teresa Rever-
té a la direcció.

Actuació conjunta de les tres corals vallenques participants al final  
del concert. FOTO: LLUÍS RIBÉ / COL·LEGI CLARET

Reempresa 
arriba a la 
Conca de 
Barberà

ECONOMIA

■ La Conca de Barberà s’ha in-
corporat al Centre de Reem-
presa de Catalunya, un pro-
jecte impulsat per la Funda-
ció CECOT i la Diputació de 
Tarragona. A través d’aquest 
punt d’atenció, els empresa-
ris que volen cedir el seu ne-
goci es posen en contacte amb 
els emprenedors disposats a 
adquirir-lo. 

La presentació de la inici-
ativa es va fer dilluns a la seu 
de Concactiva, a Montblanc.  

Va comptar amb la partici-
pació del president del Con-
sell Comarcal de la Conca de 
Barberà, Josep Amill; el con-
seller de Concactiva, Josep 
Poca; del diputat de la Comis-
sió de Recursos Humans, Ocu-
pació i Promoció Econòmica 
de la Diputació, David Rovi-
ra; el president de la patronal 
CECOT i del Centre de Re-
empresa de Catalunya, Anto-
ni Abad, i del director del Cen-
tre de Reempresa de Catalu-
nya, Albert Colomer. 

El projecte ja s’ha posat en 
marxa en altres comarques 
del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre. La iniciati-
va s’executa amb la col·labo-
ració dels consells comarcals 
de la demarcació, que són els 
que faciliten serveis d’interme-
diació i acompanyament a les 
persones cedents i a les reem-
prenedores. A més, reben el 
suport de la Diputació de Tar-
ragona i de CECOT. 

MONTSE PLANA  

El Celler Mas Foraster de Mont-
blanc aposta per segon any per 
Musi-Cata, un maridatge de vi i 
música. Aquesta vegada el nom-
bre d’edicions s’amplia, passant 
de les tres de l’any passat a les 
cinc d’enguany. 

En total, el celler serà l’esce-
nari de set actuacions, que comp-
taran amb Pau Vallvé i Cesk Frei-
xas com a caps de cartell. Amb 
aquestes incorporacions, els or-
ganitzadors pretenen fer un pas 
més enllà i superar els 300 espec-
tadors de l’any passat fins a arri-
bar als 500. 

A més a més, el cicle seguirà 
amb la seva filosofia inicial i  
s’apostarà per artistes del terri-
tori amb músics com Xavi de la Sa-
lud Trio, El Rebost o el Cor de 
Gospel de l’Aula de Músics. Tal 
com assenyala l’impulsor de Mu-
si-Cata, Jonatan Tarafa, l’objec-
tiu és «donar a conèixer els pro-
ductes i artistes del territori».  

En aquest sentit, el cicle tam-
bé incorpora un tast de vins del Ce-
ller Mas Foraster, situat a Mont-

blanc i que compta amb unes vi-
nyes plantades fa més de 50 anys.  

Aquesta vegada els concerts 
es faran a les set de la tarda, dei-
xant l’oportunitat als assistents 
poder visitar la Vila Ducal. «És 
una manera de promocionar 
Montblanc i que la gent conegui 
el territori», assenyala Julieta Fo-
raster, que valora molt positiva-
ment la iniciativa. 

La primera edició del Musi-
Cata 2015 tindrà lloc el 23 de maig 
amb la música de Xavi de la Sa-

lud Trio com a protagonista. El 
cicle continuarà el 4 de juliol amb 
El Rebost i Cesk Freixes, mentre 
que l’estiu acabarà amb Pau Vall-
vé-Sol+Looper i La Tia Samba.  

Xavi Torres Trio actuarà el 10 
d’octubre, mentre que el Cor de 
Gospel de l’Aula de Músics tor-
narà a tancar l’any amb un concert 
el 19 de desembre. «En l’edició 
passada, vam aconseguir molt 
bons resultats amb l’actuació de 
gospel i enguany volíem repetir», 
destaca Jonatan Tarafa. 

Les actuacions d’estiu es fa-
ran al pati del Celler amb un preu 
de 25 euros, mentre que les de 
primavera, tardor i hivern tin-
dran la sala com a escenari i tin-
dran un cost de 20 euros.  

Les entrades, que també in-
corporen una visita guiada pel ce-
ller, es podran aconseguir a Mas 
Foraster, a l’estudi de fotogra-
fia Jon TC Photo de Reus i, aques-
ta vegada, també telemàtica-
ment a través de la plataforma 
entradium.com

MONTBLANC ■  E L  C E L L E R  M A S  F O R A S T E R  T O R N A R À  A  S E R  L’ E S C E N A R I

Pau Vallvé i Cesk Freixas són els 

caps de cartell del Musi-Cata 2015

Fa uns mesos Pau Vallvé va presentar el seu tercer treball en solitari. FOTO: CRIS ROMAGOSA

La segona edició 
d’aquest maridatge de 
vi i música del territori 
comptarà amb cinc 
edicions i un total de 
set actuacions


