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Finalitza el Pla 
d’Ocupació 
Ribera d’Ebre 
d’enguany 

MÓRA D’EBRE

■ La seu del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre ha acollit 
l’acte institucional de cloen-
da del Pla d’Ocupació Ribera 
d’Ebre 2014, un projecte ocu-
pacional de sis mesos adreçat 
a persones en atur, i impulsat 
per la Diputació de Tarragona 
en col·laboració amb el Con-
sell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre i els ajuntaments de la 
comarca. 

L’equip de treball d’aquest 
pla d’ocupació, format per cinc 
treballadors –un responsable 
i quatre peons–, ha desenvo-
lupat tasques de neteja, des-
brossament, prevenció d’incen-
dis i altres treballs de mante-
niment i millora de l’entorn a 
diversos municipis de la Ri-
bera d’Ebre. 

Els participants han rebut 
formació general adequada a 
les necessitats del grup i for-
mació específica relacionada 
amb la prevenció de riscos la-
borals.  El conseller comarcal 
Josep Bru ha agraït la «feina 
ben feta»  per l’equip de treball 
i ha afegit que, des de la insti-
tució comarcal, «esperem que 
aquesta experiència, junta-
ment amb la formació rebu-
da, serveixi per poder augmen-
tar les vostres possibilitats 
per trobar feina». Durant la 
cloenda s’ha impartit el mò-
dul formatiu ‘Com fer front a 
la recerca de feina’ i s’han fet 
les entrevistes finals de valo-
ració als usuaris.

REDACCIÓ 

L’Ajuntament de Tortosa va pre-
sentar ahir la nova temporada 
del Teatre Auditori Felip Pedrell 
amb un programa pensat per com-
memorar els 20 anys d’aquest 
equipament cultural. La progra-
mació de gener a maig de 2015 
portarà a la ciutat noms de tra-
jectòria reconeguda com Abel 
Folk, Rosa Novell, Jordi Boixa-
deras, Jordi Bosch, Emma Vila-
rasau o Mercè Sampietro. La no-
va temporada fa també una no-
va aposta pels espectacles 
familiars, amb cinc espectacles 
adreçats als més menuts. En l’apar-
tat de música, el Teatre Audito-
ri acollirà dos concerts, un de la 
Jove Orquestra Nacional de Ca-
talunya (3 de gener) i de l’Orques-
tra de Cambra de Colònia (10 
d’abril).  

En l’apartat teatral, la pallas-
sa Pepa Plana, que recentment 
va oferir un espectacle al Museu, 
obre el foc amb l’espectacle Penèlo-
pe (30 de gener), «un entremali-
at remake de la Guerra de Troia». 
L’última trobada, dirigida i inter-

pretada per Abel Folk, i protago-
nitzada també per Jordi Brau i 
Rosa Novell, ens presenta un du-
el interpretatiu entre dos homes 
que es retroben després de 40 
anys (20 de febrer). El 13 de març, 
Jordi Bosch i Jordi Boixaderas es 
posaran en la pell d’un banquer i 
d’un client a El crèdit. 

Una actriu molt coneguda del 
públic tortosí, Emma Vilarasau, 
torna a la ciutat acompanyada de 
Mercè Sampietro, Lluís Soler i 
Jordi Banacolocha, amb Fedra (17 

d’abril). Sèneca mostra en aques-
ta tragèdia un dels personatges fe-
menins més atractius del teatre 
de l’antiguitat. I, finalment, l’ofer-
ta teatral de la nova temporada 
del Teatre Auditori Felip Pedrell 
es tanca el 15 de maig amb Flor de 
Nit. El cabaret, versió de l’espec-
tacle musical produït per Dagoll 
Dagom l’any 1992 sobre un text de 
Manuel Vázquez Montalbán.  

Els espectacles per a tota la fa-
mília, amb una molt bona accep-
tació per part del públic del Fe-

lip Pedrell, tornen amb una ofer-
ta variada.  

L’11 de gener hi ha programat 
El Molinet Màgic, d’Engruna Te-
atre. La següent sessió, el 15 de 
febrer, Torna Robin Hood, a càrrec 
de Teatre Nu. La programació 
continua el 15 de març amb Tut-
tururutut, la princesa, de La Ble-
da; l’espectacle Maps, de Mons 
Dansa (12 d’abril) i el clàssic Blan-
caneus (17 de maig).  
■ ■ ■ 
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Grans noms de l’escena per celebrar 

el 20è aniversari del Felip Pedrell

Jordi Bosch i Jordi Boixaderas, a l’obra ‘El crèdit’.  FOTO: DT

Emma Vilarasau, 
Jordi Boixaderas, 
Jordi Bosch, Abel Folk, 
Rosa Novell o Mercè 
Sampietro actuaran 
a Tortosa el 2015 

■ El Govern de la Generalitat ha 
elevat a 24,5 milions d’euros la 
inversió prevista als pressupos-
tos del 2015 per a les Terres de 
l’Ebre. El delegat del Govern, Xa-
vier Pallarès, ha explicat que els 
comptes preveuen 17,2 milions 
en inversió nova al territori, pe-
rò ha recordat que s’hi ha de su-
mar algunes partides destacades 

com és la darrera fase de les obres 
del reg oriental de la Terra Alta, 
amb 4 milions, tot i que l’obra 
l’adjudicarà un tercer.  

Altres actuacions que s’han de 
sumar a la inversió prevista pel 
Govern per l’any vinent són: el 
nou contracte de navegabilitat 
per l’Ebre amb 500.000 euros, 
700.000 euros per als tractaments 

contra la mosca negra i el mos-
quit, 1,7 milions d’euros per a 
obres finançades amb els ajuts 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, o més de 600.000 eu-
ros per a accions relacionades 
amb el transport públic. 

Davant les crítiques dels par-
tits de l’oposició per l’escàs volum 
d’inversió a l’Ebre, el delegat del 

Govern ha assegurat que els pres-
supostos del 2015 incideixen molt 
en la despesa social i en l’àmbit sa-
nitari, i ha recordat que durant 
el 2014 s’han destinat fins a 93,7 
milions al territori. «Aquesta xi-
fra també l’assolirem aquest 2015 
perquè és el mínim que necessi-
tem pel funcionament normal al 
territori», ha assegurat. «No es 
podran fer grans carreteres» pe-
rò insisteix que la prioritat del 
Govern seran les polítiques so-
cials i sanitàries, així com conti-
nuar pagant «les obres necessà-
ries que en el seu moment es van 
fent». 

Els pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2015 , pendents d’apro-

vació, preveuen 17,2 milions en 
inversió nova al territori. Desta-
quen els 2,6 milions per a l’inici 
de les obres de construcció la no-
va seu de les delegacions del Go-
vern a Tortosa i els 1,4 milions 
per a l’edifici del nou CAP de Ro-
quetes i base comarcal del SEM, 
entre d’altres.
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La Generalitat eleva a 24,5 milions d’euros 

la inversió prevista a l’Ebre l’any 2015

El delegat del 
Govern a l’Ebre 
remarca que els 
comptes incideixen 
en despesa social


