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El festival
d’ornitologia
del Delta de
l’Ebre duplica
l’assistència

acn

El Delta Birding Festival és l’únic esdeveniment
d’aquest tipus que se celebra a l’Estat espanyol
ACN

El públic ha tornat a respondre i
la segona edició del Delta Birding
Festival, l’únic festival internacional d’ornitologia que se celebra
a l’estat espanyol, va tancar ahir
després de tres dies amb un balanç de prop de 2.000 persones,
el doble que en la primera edició.
El bon temps va acompanyar i es
van omplir les prop d’un centenar d’activitats que s’havien organitzat aquest cap de setmana,
entre tallers, cursos, conferències o també sortides en vaixell per
dur a terme albiraments d’ocells.
En el festival s’han pogut conèixer les darreres novetats en el
sector, tant les tecnològiques,

com les editorials. El benefici de
les entrades de la fira es destinarà al nou Atles d’Ocells Nidificants de Catalunya.
A més d’amants i experts del
món de l’ornitologia que no
s’han volgut perdre el segon
Delta Birding Festival, també
han estat moltes les famílies que
aquest cap de setmana s’han
donat cita a MónNatura Delta, a
Amposta, per conèixer una mica
més la fauna del Delta i participar dels molts tallers i activitats
que estaven obertes al públic.
En total, s’han dut a terme més
de quaranta activitats pensades
per a totes les edats, prop d’una
vintena de conferències i una

Alguns nens aprenent a perxar amb barca a les instal·lacions del Delta Birding Festival.

Els beneficis es
destinaran al nou Atlets
d’Ocells Nidificants de
Catalunya
vintena més de presentacions
de publicacions i documentals
relacionats amb aquesta temàtica. Hi ha hagut també tallers i
una fira de productes relacionats
amb l’ornitologia i sortides amb
vaixell a mar obert o al riu per fer

albiraments d’ocells.
Els organitzadors de la mostra han estat la Fundació Catalunya-La Pedrera, propietària
del centre MónNatura Delta,
conjuntament amb Oryx i l’Institut Català d’Ornitologia(ICO).
Entre els convidats al festival
ha destacat l’assistència de Dick
Forsman, finlandès especialista
mundial en rapinyaires, Markus
Varesvuo, fotògraf finlandès, i
Hadoram Shirihai, reconegut

ornitòleg israelià. També ha visitat Amposta l’editor de la revista
anglesa Birdwatching, Dominic
Mitchell.
Els beneficis, a l’Atlas
Com ja es va fer l’any passat, el
benefici de la fira es destinarà a
un projecte relacionat amb l’avifauna. La recaptació del Delta
Birding Festival de 2014 va servir per impulsar un projecte de
seguiment orientat a la conser-

vació de les poblacions d’ocells
de la reserva de l’Alfacada i per
la futura naturalització dels
arrossars continguts del Violí.
D’aquesta manera s’aprofitava
l’impacte econòmic de l’esdeveniment en la protecció dels hàbitats naturals del Delta.
Aquest any, l’objectiu dels
organitzadors era destinar el
benefici que s’ha aconseguit al
nou Atles d’Ocells Nidificants de
Catalunya.
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Els veïns demanen el canvi de lloc
de cinc contenidors a Coma-ruga
L’agrupació 1958 considera que el trasllat és una «venjança»
Redacció

L’Associació de residents i propietaris de Coma-ruga 1958
presentarà avui una instància a
l’Ajuntament del Vendrell a través de la qual demanarà que els
contenidors que s’han traslladat
dels cinemes de l’avinguda Brisamar al número 8, davant la seu
de l’entitat, tornin al lloc on eren

al principi. Els veïns atribueixen
el trasllat dels cinc contenidors
a una «venjança» per part del
consistori després que l’entitat
hagi estat denunciant algunes
de les deficiències que pateix la
zona. L’Associació de residents
i propietaris de Coma-ruga creu
que no té sentit haver tret els
cinc contenidors de davant dels

cinemes que romanen tancats i,
per tant, on no molesten a ningú, uns quinze metres més enllà,
davant de la seu de l’agrupació.
Per aquest motiu, l’associació
veïnal afirma que presentarà
una instància al consistori avui
mateix en la qual demanarà el
retorn dels contenidors a l’emplaçament davant del cine.
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Vilallonga del Camp
torna a viure l’òpera i el
ballet en directe
Les retransmissions seran al Centre Recreatiu
Redacció

La Sala de Cinema del Centre Recreatiu de Vilallonga del
Camp acull la segona temporada de les retransmissions en
directe des de la Royal Opera
House de Londres. La temporada presentarà un total de 12 ses-

Els cinc contenidors davant de la seu de l’agrupació veïnal de la zona.

sions: 6 representacions d’òpera
i 6 representacions de ballet. El
pròxim 22 de setembre hi haurà
la retransmissió de Romeo i Julieta (ballet), a partir d’un quart
de nou del vespre. Les sessions
continuaran el 5 d’octubre, a
tres quarts de vuit del vespre,

amb Les noces de Figaro (òpera). El 12 de novembre i el 10 de
desembre, es retransmetrà en
directe Carmen (ballet) i Cavalleria Rusticana-Pagliacci (òpera). En ambdós casos serà a un
quart de nou del vespre. El 16
de desembre, a la mateixa hora,
hi haurà El Cascanueces (ballet)
i el 26 de gener, Rhapsody-Les
Deux Pigeons (ballet).
L’abonament es divideix en
les sis primeres sessions i, al febrer, es posarà a la venda l’abonament per a les altres 6 sessions. El preu serà de 36 euros per
abonament. L’entrada puntual
per alguna de les sessions val 12
euros.

Front comú el
desviament obligatori de
camions de l’N-340
El faran el conseller d’Interior i el Pacte de Berà
ACN

El conseller d’Interior, Jordi
Jané, i els alcaldes del Pacte de
Berà faran front comú davant el
Ministeri de Foment per exigir
que desviï obligatòriament els
camions de l’N-340 per l’autopista AP-7, bonificant el peatge

un 50%. Jané i els alcaldes es
van reunir divendres per consensuar aquesta posició de cara
a una reunió que la Generalitat
mantindrà amb l’Estat. Volen
que el desviament s’apliqui a
tota la via, des d’Alcanar fins
l’Arboç. En el cas del tram del

Tarragonès i el Baix Penedès, els
representants polítics demanen
que sigui una mesura temporal
mentre es projecta el perllongament de l’A-7, amb un traçat que
sigui el màxim paral·lel possible
a l’autopista.
L’acord a què van arribar el
conseller d’Interior amb els alcaldes del Tarragonès i el Baix
Penedès, juntament amb els
màxims responsables policials i
del Servei Català del Trànsit, vol
ser una «solució global» per tota
l’N-340, segons Jordi Jané, qui
alhora també va apuntar que
pel Tarragonès i el Baix Penedès volen que sigui una mesura
«parcial».

