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PLAGUES La Diputació atorgarà 50.000 € al Copate

CORREBOUS El PSC lamenta la polèmica i matisa les paraules de Josep Mas

El Govern aportarà 780.000 € per al
control de la mosca negra i el mosquit

L’alcalde d’Alfara rep crítiques i peticions de
dimissió per unes polèmiques declaracions

AMPOSTA Redacció

La Generalitat destinarà, els pròxims tres anys, 780.000 euros
anuals als tractaments contra la
mosca negra i el mosquit. Es tracta
d'un acord entre diferents departaments de la Generalitat que va fer
públic el delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier Pallarés, en
la reunió extraordinària del Consell
de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat dimarts
passat. Concretament, la Generalitat destina 285.000 euros dels departaments de Territori i Sostenibilitat i 141.000 euros de cadascun
dels departaments d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, de Salut i d'Empresa
i Ocupació. A aquest finançament
cal sumar també els 50.000 euros
d'aportació que farà la Diputació

de Tarragona arran del conveni signat dimarts al matí entre el president de la Diputació, Josep Poblet,
i el del Copate, Joan C. Gonell.
L'aportació anual de 780.000
euros permetrà que el Copate “puga gestionar les plagues que
afecten les nostres comarques
sota criteris estrictament tècnics,
ja que l'aportació econòmica
anual permetrà fer els tractaments quan calguen i siguen necessaris i fer front, així, a aquestes plagues molt molestes per a
la ciutadania”, segons va destacar
el delegat del Govern.
La reunió del Consell de Direcció
va comptar per primera vegada
amb la participació de la recent
nomenada directora territorial d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Teresa
Sabaté. ■

NATURA S’hi celebra el segon Delta Birding Festival

Experts en ornitologia acudiran al
Delta el pròxim dia 18 de setembre
AMPOSTA Redacció

Ornitòlegs i especialistes en la
matèria de renom internacional
acudiran, del 18 al 20 de setembre,
a la segona edició del Delta Birding
Festival, l’únic festival ornitològic
que se celebra a l’Estat espanyol i
que enguany espera atraure més
d’un miler d’aficionats a l’observació d’aus al delta de l’Ebre. Organitzat per la botiga Oryx conjuntament amb l’Institut Català d’Ornitologia i la Fundació Catalunya-La
Pedrera, compta amb el suport de
l’Ajuntament d’Amposta, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de
Catalunya a través del Parc Natural
del Delta de l’Ebre.
El Delta Birding Festival tindrà
lloc a MónNatura Delta, instal·lacions ubicades a la llacuna de la
Tancada, al terme municipal d’Amposta, “un lloc perfecte i molt singular per organitzar aquests tipus de certàmens”, segons la regidora de Turisme de l’Ajuntament
d’Amposta, Joana Estévez, qui ha
mostrat tot el suport del consistori
a l’organització de l’esdeveniment,
que és un atractiu per atraure un
turisme de qualitat.
Francesc Kirchner, gerent de la
botiga Oryx i impulsor de la fira, ha
destacat que “aquest festival és
un esdeveniment que aglutina
tots els aficionats a l’observació

d’aus amb l’incipient sector econòmic que comença a oferir productes i serveis per aquests aficionats”. En aquest sentit, Kirchner
ha explicat que el festival compta
amb l’organització “d’activitats
molt atractives”, amb conferències amb especialistes de primer ordre mundial, exposicions, sortides
amb vaixell per observar ocells, activitats per a infants i tallers de diferents temàtiques, entre d’altres. Tot
plegat, juntament amb una fira comercial especialitzada “on hi haurà
tot allò que gira al voltant de
l’observació d’aus”. “Un programa molt complet que posa en valor el delta de l’Ebre no només
els ocells, sinó també la resta de
fauna i flora i el paisatge”, ha afegit Miquel Rafa, director de l’àrea
de territori i medi ambient de la
Fundació Catalunya-La Pedrera, i
destaca que “aquesta segona edició serveix per començar a consolidar el festival al territori”. “A
través d’aquest festival tenim l’oportunitat de posar al mapa el
Delta i el conjunt de les Terres de
l’Ebre”, ha afegit. Els organitzadors
també han destacat que el festival
arriba en un molt bon moment per
a l’observació d’aus perquè és l’època de migracions dels ocells. En
la primera edició, un miler de persones va acostar-s’hi per participar
en el festival. ■

TORTOSA Redacció

“És un bon símptoma que haja
hagut més morts; no és que me
n’alegre de cap mort, ni molt
menys, però senyal que hi ha molta participació”. Aquesta frase de
l’alcalde de Mas de Barberans, Josep
Mas, en referència a les morts en actes amb bous a les Terres de l’Ebre ha
aixecat una bona polseguera. L’alcalde ha rebut crítiques a través de les
xarxes socials i fins i tot ha rebut peticions de dimissió. De fet, l'organització internacional per la defensa
dels drets dels animals, AnimaNaturalis, ha demanat la dimissió de Mas i
la seua expulsió immediata del PSC.
Considera “vergonyoses i inadmissibles” les seues declaracions i ha posat en marxa una recollida de signatures per exigir l’expulsió de l’alcalde. És més: des d’AnimaNaturalis,
critiquen també que el PSC s’haja
compromès a la defensa de les tradicions amb bous a Catalunya i n’ha
anunciat una campanya de boicot
de cara a les eleccions del 27S.
Davant la gran quantitat de crítiques rebudes, el PSC va fer públic un
comunicat en què assegura que “el
partit i el mateix Josep Mas en cap
cas justifiquen o atribueixen cap conseqüència positiva a la mort d'una

Mas va fer les declaracions en una roda de premsa dimecres passat. / L’EBRE
persona ni en una festa de bous ni
en cap altre escenari o circumstància”. A més a més , asseguren que les
seues paraules van ser malinterpreta-

AnimaNaturalis ha
demanat la dimissió de
Mas i la seua expulsió del
PSC
des: “el que Josep Mas volia dir és
que l'augment del nombre de participants a les festes de bous ha pogut
ser una de les causes de l'augment

del nombre d'accidents registrats
aquest estiu i no a que cap mort siga
un bon símptoma”. El comunicat
també “lamenta profundament i no
dubta a demanar disculpes si algú s'ha sentit ofès per la literalitat d'una
part de les declaracions del senyor
Mas” i, finalment, el PSC reitera el
seu compromís amb la “defensa de
les festes tradicionals amb bous tan
pròpies de la nostra identitat i de les
tradicions de les Terres de l'Ebre”.
El vídeo de les declaracions ha estat el més vist de Canal Terres de l’Ebre a les xarxes socials, amb prop de
20.000 visualitzacions en només 48
hores. ■

MONTSIÀ La programació inclou nou espectacles de teatre, música, circ i màgia

La Xarxa d’Ulldecona estrena la venda
‘on line’ en la nova temporada de teatre
Un any més, la Xarxa d’Ulldecona
estrena una nova temporada de
teatre familiar. De setembre a
abril, s’han programat nou espectacles de diferents disciplines i,
com a novetat, enguany s’estrena
la venda d’entrades ‘on line’.
ULLDECONA Redacció

Lari Poppins, el darrer espectacle
de la companyia del Mag Lari, obrirà, el pròxim dissabte, dia 19 de setembre, la 12a temporada de Dissabtes de Teatre, organitzada per la
Xarxa d’Ulldecona. Fins al 16 d’abril,
s’ha programat fins a nou espectacles de diferents disciplines artístiques. La Xarxa ha apostat per una
“programació professional” amb
l’objectiu de continuar impulsant les
arts escèniques a través de produccions “que han estat –i són– un referent a la cartellera barcelonina i

a les principals fires de teatre del
país”. És una temporada “potencialment interessant”, ha dit Jaume
Coll, president d’Ull de Teatre, “s’oferiran nou espectacles que arriben de manera exclusiva a les nostres comarques”. En total, nou espectacles de diferents formats: circ,
dansa, teatre musical, màgia, titelles
i animació al carrer, entre d’altres.
De la programació també cal destacar la companyia de circ contemporani Mumusic Circus amb l’aplaudit espectacle Merci bien. Un dels
plats forts de la nova temporada serà el musical Somriures i llàgrimes.
L’espectacle ha fet temporada al teatre Gaudí de Barcelona amb èxit de
públic i crítica, i serà una de les estrenes exclusives a nivell territorial.
Aquest musical i l’espectacle del
Mag Lari seran d’aforament numerat i limitat. Les localitats es posaran
a la venda a través d’Internet, al web
de la Xarxa d’Ulldecona. La venda
d’entrades ‘on line’ és una de les no-

vetats de la temporada d’enguany.
No obstant, però, les entrades també es poden adquirir a la taquilla del
teatre mitja hora abans de cada espectacle.
Una altra potent producció musical arribarà al teatre Orfeó d’Ulldecona al mes de febrer de la mà de la
companyia barcelonina Lazzigags
Produccions amb el muntatge estrenat fa deu anys i que ha fet les delícies de desenes de generacions: el
clàssic Pippi Langstrump. La programació dels Dissabte de Teatre, la
completen els espectacles Bombolles
de paper, de la companyia Múcab
Dans; el muntatge Patatu, de la
companyia Únics Produccions; Uh!
Quin cangueli, de Xip Xap produccions; el titellaire Martí Doy portarà
l’espectacle 7 ratolins; i la temporada acabarà a l’abril amb l’espectacle
La bella dorment, de la companyia
Flic Flac. Tots els espectacles seran
representants en dissabte a la tarda
al teatre Orfeó Montsià. ■

