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Festa de la Jota 
de la Ribera 
d’Ebre, aquest 
dissabte

MÓRA LA NOVA

■ La plaça de l’Església de Mó-
ra la Nova serà l’escenari de 
la sisena Festa de la Jota de la 
Ribera d’Ebre, que se celebra-
rà aquest dissabte i que comp-
tarà amb la dansada de tots els 
pobles de la comarca. 

Enguany s’ha escollit aques-
ta població com a amfitriona 
perquè ha estat l’última a re-
cuperar una jota per als seus 
veïns. En realitat, aquest és 
un dels objectius de la festa, 
poder recuperar i potenciar 
el ball local. 

La professora de música 
Jorgina Gironès ha estat l’en-
carregada de crear la música 
de la jota de Móra la Nova, els 
arranjaments són a càrrec de 
la Banda de Benissanet i els 
passos i puntejos han sigut 
ideats per l’entitat Lo Fardell 
Patxetí. 

La festa arrencarà a les 17.30 
hores i l’encarregat d’inaugu-
rar-la serà el grup flixanco Lo 
Gitano Blanc, a ritme de rum-
ba i jota ebrenca. 

En la mostra es presentaran 
dues novetats més relaciona-
des amb el poble amfitrió, com 
una pasta dolça identificati-
va de Móra la Nova i el moca-
dor que lluiran els balladors 
de la jota local. Per quart any 
consecutiu també s’ha con-
vocat el Premi Instagram #jo-
taribera2015, on els partici-
pants poden fer fotografies 
durant la ballada i penjar-les 
a l’aplicació. –M. P. 

A. C. 

El Govern de la Generalitat fi-
nançarà durant els propers tres 
anys i amb un import fix garantit 
la lluita contra les plagues de la 
mosca negra i el mosquit a les 
Terres de l’Ebre i el Segrià.  

L’organisme encarregat de la 
gestió de la plagues, el consorci 
Copate, disposarà de 780.000 
euros per als anys 2015, 2016 i 
2017. A més, en aquesta primera 
anualitat es destinarà una quan-
titat extra de 60.000 euros pro-
cedent dels fons destinats a la 
Reserva de la Biosfera per a tas-
ques de prevenció de les plagues. 

El finançament és fruit de 
l’acord entre diversos departa-
ment de la Generalitat, Territo-
ri i Sostenibilitat (285.000 eu-
ros), Agricultura (141.000 eu-
ros), Salut (141.000 euros) i  
Empresa i Ocupació (141.000 eu-
ros).  

A banda, hi ha aportació de la 
Diputació de Tarragona, xifrada 
en 50.000 euros, i una última de 
la Diputació de Lleida per al trac-
tament al riu Segre. 

En el cas de la Diputació, els 
50.000 euros es destinaran a fi-
nançar l’aplicació de productes 
antilarvaris a la zona dels arros-
sars i la instal·lació de sondes 
mesuradores de nivell a les zo-
na de l’Encanyissada del Delta. 
Unes actuacions dirigides a dis-
minuir les poblacions de mos-
quit a les franges de seguretat, 
que són zones d’arrossars al vol-
tant dels nuclis urbans i urbanit-
zats del delta de l’Ebre 

Pallarès es va felicitar per 
l’acord global i va subratllar que, 
més enllà del volum dels recur-
sos, permetrà que els tractaments 
es decideixen aplicant criteris 
«estrictament tècnics» conei-
xent ja, a principis d’any, el pres-
supost disponible per a cada cam-
panya. 

«Els tècnics podran fer els 
tractaments quan ho creguin ne-
cessari i no dependran de segons 
qui els autoritzi», assenyalà, tot 
recordant que els recursos, fins 
aquests moments, s’habilitaven 
sobre la marxa i en funció de les 
circumstàncies. 

Sis tractaments 
El canvi, va afegir, permetrà do-
nar «tranquil·litat al territori» 
sobre les mesures contra les pla-
gues que resulten molestes per 
als seus habitants i turistes. 

«Ara portem sis tractaments 
i, segurament, en farem un més», 
va tancar, respecte a la mosca 
negra.
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El Govern finança amb 780.000 euros 

anuals la lluita contra mosca i mosquit
Quatre departaments 
de la Generalitat i 
les diputacions de 
Tarragona i Lleida 
aproven els diners per 
als propers tres anys

Localitzen caragols poma a Arnes
■ El delegat del Govern a l’Ebre i 
a la vegada alcalde d’Arnes va re-
velar que a principis d’estiu es 
van descobrir entre vuit i deu 
exemplars de caragol poma en 
un indret tan allunyat del delta de 
l’Ebre com al Toll del Vidre, al riu 
Algars, al municipi d’Arnes.  

Efectius de Forestal Catala-
na van netejar i prospectar la zo-
na sense detectar-ne una major 
presència.  El delegat no va voler 
atribuir específicament aquest 
cas a una introducció premedita-

da i, al seu parer, seria fruit d’una 
imprudència d’una persona o 
persones que desconeixen la gra-
vetat de traslladar exemplars 
d’aquesta plaga. 

D’altra banda, ahir tècnics de 
la Comissió Europea van visitar el 
territori per supervisar les mesu-
res previstes en què s’invertiran 
els fons comunitaris destinats a 
la lluita contra el caragol, tal i 
com va anunciar el director gene-
ral de Salut i Seguretat Alimentà-
ria, Ladislav Miko.

P R I M E R  C A S  A  L A  T E R R A  A LTA  

Imatge del primer consell de direcció de l’administració ebrenca després 
de les vacances que es va celebrar ahir a Tortosa. FOTO: GENERALITAT
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Xarxa Ulldecona presenta la dotzena 

temporada de ‘Dissabtes de teatre’

■ Ull de teatre, el grup escènic 
que gestiona les activitats de la 
Xarxa a Ulldecona, presentava 
ahir la dotzena temporada del 
cicle ‘Dissabtes de teatre’, que 
s’inicia el proper 19 de setem-
bre al Teatre Municipal Orfeó 
Montsià. 

Lari Poppins, el darrer espec-
tacle del Mag Lari, obrirà la  tem-
porada, la qual es perllongarà fins 
al dia 16 d’abril de 2016. L’objec-
tiu és continuar impulsant les 
arts escèniques, a través de les 
produccions que han estat i són 
un referent a la cartellera barce-
lonina i a les principals fires del 
país. 

El president d’Ull de Teatre, 
Jaume Coll, manifesta que «la 
dotzena temporada és potenci-
alment interessant, perquè comp-
ta amb nou espectacles que ar-

riben de manera exclusiva a les 
nostres comarques, destinats a 
tothom».  

«Oferim un producte artístic 
amb garanties de qualitat, fomen-
tem l’entreteniment basat en va-
lors i en llengua catalana i con-
tribuïm a la dignificació de les 
arts escèniques des del volunta-
riat al sud de Catalunya», insis-
teix Coll.  

Des de Xarxa Ulldecona es des-
taca també que el públic famili-

ar assistent és tant de les Terres 
de l’Ebre com del Baix Maestrat, 
al nord de Castelló. 

La programació d’enguany 
combina espectacles de qualitat 
en una àmplia gamma de formats: 
circ, dansa, teatre musical, mà-
gia, titelles i animació al carrer. 

Sense desmerèixer els altres, 
com a espectacle destacat, Jau-
me Coll ressalta Somriures i llà-
grimes, estrena absoluta al terri-
tori, ara en català, d’aquesta pro-
ducció de la companyia M&M 
creada pel músic Juli Rodríguez 
i l’actriu-cantant Maria Torras. 

«Ens fa molta il·lusió poder 
portar aquesta obra a Ulldecona, 
serà el dia 5 de desembre i part 
de la recaptació la destinarem a 
la Marató de TV3», comenta sa-
tisfet el president del grup Ull de 
Teatre. 

La principal novetat és la incor-
poració de la venda d’entrades 
en línia a través d’una platafor-
ma pròpia sense cap cost addici-
onal, gestionada per Josep Coll. 
A hores d’ara, quan encara falten 
deu dies per a l’estrena, ja es por-
ta venuda el 80 per cent de la ca-
pacitat del teatre. Segons Jaume 
Coll, «esperem omplir ja a la pri-
mera sessió, aquest sistema és 
molt àgil per vendre entrades». 

La venda en taquilla comen-
ça dues hores abans de l’inici de 
cada representació i es faran des-
comptes per a les famílies. 

Per a l’alcaldessa, Núria Ven-
tura, «Ulldecona sempre ha es-
tat referent en aquest àmbit i amb 
la consolidació de la programació  
ha pujat un esglaó definitiu com 
a municipi capdavanter al terri-
tori i  ens sentim orgullosos 
d’aquesta fita». –J. J. BUJ

Un moment de la roda de premsa de presentació de la temporada, ahir a 
l’ajuntament d’Ulldecona. FOTO: ULL DE TEATRE

Ja s’han venut en 
línia les entrades 
per a omplir el 
80 per cent de la 
capacitat del teatre


