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Ampliat al Baix
Ebre el servei
de mediació
hipotecària

TORTOSA

■ El secretari d’Habitatge i
Millora Urbana de la Genera-
litat, Carles Sala, i el presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler, han
signat un conveni per aten-
dre, assessorar i informar les
persones amb problemes de
pagament dels préstecs hipo-
tecaris als bancs i, si cal, fer
la mediació amb les mateixes
entitats.

Aquest servei funciona des
del gener del 2010 i, des de lla-
vors, ha atès 511 famílies de la
demarcació de Tarragona, 24
de les quals del Baix Ebre.
També s’han fet 378 media-
cions a Tarragona, 17 de les
quals a la comarca del Baix
Ebre. Els bancs han acceptat
una solució pactada en 84 ca-
sos de Tarragona, 3 dels quals
al Baix Ebre.

La signatura d’aquest con-
veni permetrà ampliar els ser-
veis d’Ofideute a la comarca.
Un fet que, per al president
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ens perme-
trà que l’ens comarcal «s’apro-
pi a una de les grans preocupa-
cions que té la ciutadania del
Baix Ebre».

En aquest sentit, Soler ha
explicat que «aquest és un
conveni necessari ja que, per
a les famílies afectades, és re-
llevant disposar d’un inter-
locutor proper que pugui fer
de mediador per tal de resol-
dre la seva problemàtica».

A. C.

Després de sis anys de tràmits i
múltiples entrebancs, la Funda-
ció per a la Preservació del Patri-
moni Ferroviari i Industrial de
Móra la Nova ha aconseguit inte-
grarelcentred’interpretacióobert
fa anys al complex ferroviari a la
xarxa del Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya (mNAC-
TEC) de la Generalitat.

Formen part de la xarxa un to-
tal de 26 museus, entre ells tres
a les comarques del Camp i l’Ebre,
el museu de les Mines de Bellmunt
del Priorat, la Fassina Balanyà
de l’Espluga de Francolí i, ara, el
museu de Móra la Nova.

La fita ha de permetre impul-
sar i donar a conèixer aquest es-
pai museístic arreu de Catalun-
ya. El president de la fundació,
Jordi Sasplugas, ho considera
essencial després que en els qua-
tre anys de funcionament del cen-
tre d’interpretació les xifres de
visitants han estat molt discre-
tes(600 el 2010, 900 el 2011, 800
el 2012 i 1.400 el 2013). Són va-
lors molt allunyats dels 12.000

visitants de mitjans del Museu
de les Mines de Bellmunt o de la
xifra de 5.000 visitants anuals
que Sasplugas considera com a
barem perquè l’explotació sigui
sostenible.

En aquest sentit, la integració
permetrà donar a conèixer els va-
lors del centre a la xarxa catala-
na, aprofitar els canals de comu-
nicació del mNACTEC i rebre as-
sessorament tècnic i especialitzat.
«A més, podrem sol·licitar deter-
minades subvencions i ajuts que

fins ara no podíem demanar», ex-
plicà ahir el president durant la
signatura del conveni. De fet,
però, l’acord no implica cap apor-
tació econòmica directa.

Per l’Ajuntament, el museu és
prioritari, per la importància del
passat ferroviari del municipi i
per l’aprofitament turístic que
se’n pot fer en un futur imminent.

Tren turístic
El projecte museístic de Móra la
Nova inclou també la posada en

marxa d’un tren turístic. Així s’ha
recuperat el pont giratori i una
cotxera on actualment s’estan
rehabilitant diverses locomoto-
res i vagons, entre elles una Mi-
kado i una Bonita.

Precisament, el març de l’any
passat el president de la Genera-
litat, Artur Mas, va inaugurar ofi-
cialment aquesta cotxera, una vi-
sita decisiva a l’hora de signar el
conveni, ja que Mas va mostrar
la seva implicació personal en el
projecte.

MÓRA LA NOVA ■ A H I R E S VA S I G N A R E L C O N V E N I D ’ I N T E G R A C I Ó D E S P R É S D E S I S A N Y S D E T R À M I T S

El museu del ferrocarril s’integra a la
xarxa del Museu de Ciència i Tècnica

Els membres de la fundació, ahir a la tarda, a l’interior del centre d’interpretació. FOTO: JOAN REVILLAS

L’anunci permetrà als
gestors de
l’equipament difondre
els seus valors arreu de
Catalunya i obtenir
noves subvencions

TORTOSA ■ DESTAQUEN ‘TESTIMO, ETS PERFECTE, JA ET CANVIARÉ’, ‘BARCELONA’ I ‘ I A I A’

La programació del Teatre Auditori porta a
Tortosa èxits de la cartellera de Barcelona
■ La nova programació del Tea-
tre Auditori Felip Pedrell (TAFP)
per a la temporada gener-juny in-
corpora espectacles de primera
línia que han triomfat a la carte-
llera barcelonina i que han tin-
gut una gran repercussió mediàti-
ca, amb noms de primera magni-
tud dins de l’àmbit teatral i amb
un gran eclecticisme en el con-
junt de les propostes.

Aquesta nova oferta del TAFP,
que enceta l’any 2014, fou pre-
sentada ahir pel regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament de Torto-
sa, Joaquim del Pino, acompanyat
per María José Bel, directora de
l’àrea de Cultura municipal. Amb-
dós van destacar l’alta qualitat
de la proposta teatral municipal
per a aquesta temporada, que
arrenca el divendres 17 de gener
amb T’estimo, ets perfecte, ja et can-

viaré, musical que va aconseguir
tres premis Butaca en la seva da-
rrera edició i que està dirigit per
Elisenda Roca.

Vilarassau i Carulla
Els altres dos grans èxits teatrals
dels quals podran gaudir els espec-
tadors tortosins seran Barcelo-
na, amb Emma Vilarasau sota la
direcció de Pere Riera (dissabte
15 de febrer), i Iaia, comèdia amb
la gran Montserrat Carulla en el

que ha de ser el seu comiat dels es-
cenaris(divendres16demaig).Així
mateix, Francesc Orella i Maifé Gil
portaran Un aire de família (14 de
març), embolics familiars en clau
d’humor però no sense càrrega
de profunditat.

Pel que fa a la programació
per als més menuts, els Diumen-
ges en família portaran des d’es-
pectacles de titelles (Eureka, 19
de gener) fins a un festival de
curtmetratges d’animació (Ani-
mac Camina, 2 de febrer), pas-
sant per dos clàssics de la litera-
tura infantil com són Alícia en el
País de les Meravelles (23 de fe-
brer) i Rateta, i si escombres l’es-
caleta (11 de maig).

La música i la dansa, elements
tradicionals de les programa-
cions del TAFP, hi seran pre-
sents també amb diferents pro-

postes que incorporen l’Orques-
tra de les Terres de l’Ebre i Qui-
co el Cèlio, el Noi i el Mut de Fe-
rreries, així com dos especta-
cles per a tots els públics: Gris,
dansa circ amb els funàmbuls
de la companyia La Corcoles, i
La Lola balla, espectacle musi-
cal de La Mandarina.

En espera de poder encetar el
nou sistema de pagament en lí-
nia de les entrades per al TAFP

(que es preveu estarà enllestit
pel mes de febrer), el Felip Pe-
drell amplia el seu horari de ta-
quilles per a venda anticipada,
que durant el mes de gener serà
els dimarts i divendres de 12.00
a 13.30 hores, i els dijous de 18.00
a 20.30 hores.

El carnet d’espectador/a (que
ofereix un 40 % de descompte als
seus titulars) continuara amb
l’habitual preu de 25 euros.

Els actors del musical ‘T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré’, en una
imatge d’arxiu. FOTO: DT

La programació
inclou espectacles
de titelles i un
festival de curts
d’animació


