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Amposta 
celebra el Dia 
Mundial del 
Teatre i del Circ

AMPOSTA

■ L’Escola de Teatre i Circ 
d’Amposta commemorarà 
el Dia Mundial del Teatre, el 
27 de març, i del Circ, el 18 
abril, amb una programació 
especial.  

El Dia Mundial del Teatre 
se celebrarà  a l’auditori de La 
Unió Filharmònica un acte 
institucional en el qual l’ac-
tor Toni Albà serà l’encarre-
gat de la lectura del manifest. 
Tot seguit, realitzarà una mas-
terclass sobre bufons. 

En el cas del Dia Mundial 
del Circ, l’escola sortirà al car-
rer amb el taller de circ obert 
a la plaça del Mercat, una ac-
tivitat familiar d’acostament 
a les eines de l’art circense. La 
lectura del manifest anirà en 
aquesta ocasió a càrrec de la pa-
llassa Pepa Plana. 

«La col·laboració de l’Es-
cola de Teatre i Circ amb ca-
da nova activitat que se’ls pro-
posa i la manera en com s’ha in-
volucrat en la ciutat fa que 
sigui molt d’agrair la seva apor-
tació a la nostra activitat cul-
tural», ha declarat la  regido-
ra de cultura d’Amposta, Mar 
Panisello. 

L’escola ha aprofitat per 
fer balanç dels dos primers 
anys de funcionament. En el 
curs passat, més de 400 alum-
nes van rebre formació a tra-
vés de l’ETCA, fos en els cur-
sos regulars o en els monogrà-
fics, master class, tallers o tastets 
de circ.–-M. PALLÁS

ACN 

L’Agrupació de Penyes i Comissi-
ons Taurines de les Terres de l’Ebre 
i els ajuntaments dels municipis 
on es celebren correbous s’han 
reunit amb el delegat del Govern 
a l’Ebre, Xavier Pallarès, per fer 
balanç de la temporada taurina 
del 2014 i preparar la temporada 
d’aquest any que comença el mes 
d’abril a Aldover, Baix Ebre.  

 En la trobada s’ha parlat de 
les peticions de sanció, set en 
concret, que han interposat as-
sociacions i entitats animalistes. 
D’aquestes, n’hi ha tres que pre-
ocupen especialment perquè po-
drien derivar en sanció. 

Una és l’expedient obert per 
la Generalitat arran una denún-
cia de l’entitat Actyma contra els 
bous a la mar de les Cases d’Alca-
nar del passat mes d’agost per 
considerar-la una modalitat «frau-
dulenta». «No hi ha hagut cap san-
ció, i estem mirant si es pot san-
cionar o no a través d’advocats i 
de la mateixa justícia», ha expli-
cat Pallarès. En la reunió s’ha acor-
dat treballar aquest 2015 «per 

aconseguir legalitzar la reivindi-
cació d’Alcanar», la demanda de 
reconèixer la tradició dels bous 

al port de Les Cases d’Alcanar per 
protegir aquesta celebració. 

Pallarès, però, ha volgut re-
cordar als veïns d’Alcanar i, en 
especial a la regidora de Festes, 

Mercè Fischer, que aquesta reivin-
dicació l’haurien d’haver fet l’any 
2010 quan es va aprovar la llei. 
«De moment hi ha un requeri-
ment judicial i davant de la jus-
tícia, des de la Generalitat hem 
de ser molt curosos», ha afegit. 

Les proves de bravesa d’Alfara  
Una altra celebració que ha que-
dat sense l’empara de llei de cor-
rebous són les proves de bravesa 
amb públic que celebraven les ra-
maderies d’Alfara de Carles. 

Pallarès ha assegurat que el 
Govern s’ha compromès a bus-
car altres vies legals per protegir 
aquestes celebracions que no si-
gui l’esmena a la llei d’acompanya-

ment dels pressupostos per mo-
dificar la llei de protecció dels 
animals, que va ser rebutjada pel 
Parlament. 

«Els animalistes consideren 
que seria colar-ho per la porta del 
darrere i no ho volem. Volem que 
hi hagi un debat i que realment, 
si hi ha possibilitats que se cele-
brin, es faci bé», ha dit Pallarès. 

Els dos casos, ha reconegut 
Pallarès, són conseqüència d’una 
llei dels correbous «difusa en al-
guns aspectes». Les solucions 
però arribaran aviat. «Estem par-
lant amb la conselleria d’Interior 
per veure quines possibilitats le-
gals hi ha. Serà una decisió que 
veurem aviat», ha assegurat.

ALCANAR ■  A I X Í  H O  A D V E R T E I X  E L  D E L E G AT  D E L  G O V E R N ,  X AV I E R  PA L L A R È S

Tres denúncies als bous 

poden derivar en sanció 

Imatge d’un espectacle de bous a la mar celebrat a les Cases d’Alcanar, 
a la comarca del Montsià. FOTO: JOAN REVILLAS

Destaca la denúncia 
contra els bous a la 
mar a les Cases 
d’Alcanar, presentada 
per l’associació 
animalista Actyma

Tolerància zero 
■ En la reunió celebrada aquest 
dimecres a Amposta es va fer un 
repàs a la llei perquè la seva apli-
cació aquest 2015 sigui cada ve-
gada més acurada. Que amb 
prop de 200 tardes de correbous 
a les Terres de l’Ebre només 
s’hagin presentat set peticions 
de sanció és, per a Pallarès, una 
mostra que les coses es fan ca-
da vegada millor però ha dit que 
cal aplicar la «tolerància zero».  

«Quan arribi el moment que 
no hi hagi cap denúncia voldrà 
dir que les coses es fan bé al 
territori i ens donarà la tran-
quil·litat que tots volem, els que 
estan a favor dels bous i els que 
estan en contra. Tots estem pel 
respecte dels animals i per mi-
rar que les coses vagin el millor 
possible», ha dit.  

L’acusació d’ERC contra CiU 
d’utilitzar els correbous de for-
ma «partidista» i «electoralis-
ta» és per a Xavier Pallarès una 
«picabaralla» pròpia d’èpo-
ques electorals

L’A P U N T

El delegat del 
Govern a l’Ebre 
admet que la llei de 
correbous és difusa 
en alguns aspectes

MÓRA LA NOVA ■  A R Q U E Ò L E G S  D E  L A  U A B

Analitzaran durant quatre 

anys el jaciment del Molló 

■ Arqueòlegs de l’equip de recer-
ca Grampo de la UAB excavaran 
i analitzaran al llarg de quatre 
anys el jaciment del Molló, a Mó-
ra la Nova, per aprofundir en el co-
neixement sobre la consolidació 
de les societats pageses al final 
del neolític i l’inici de l’edat del 
bronze a les Terres de l’Ebre.  

El projecte ‘III-II mil·lenni aC 
a les Terres de l’Ebre’, coordinat 
pel Museu de les Terres de l’Ebre 
i els arqueòlegs de la UAB, serà 
dirigit pel catedràtic de Prehistò-
ria, Miquel Molist. El seu objec-
tiu és explicar, a partir de la in-
terpretació del jaciment del Mo-
lló, el procés de creació dels primer 
assentaments d’agricultors i ra-
maders, organitzats de forma 
complexa, a la vall de l’Ebre. 

El projecte -en el qual també 
participen l’Ajuntament de Mó-

ra la Nova i el Servei d’Arqueo-
logia del Departament de Cultu-
ra- consta d’una part pròpiament 
arqueològica, en la qual es faran 
diferents actuacions com ara 
prospeccions, excavacions, es-
tudis especialitzats i anàlisis di-
verses; i una part de difusió de la 
recerca i dels seus resultats, a 
partir de conferències, cursos o 
exposicions. En aquest context, 
el jaciment del Molló es conver-
tirà en la referència central a par-
tir de la qual eixamplar la visió 
cap a la resta de les Terres de 
l’Ebre. 

En aquest sentit, la vall de 
l’Ebre esdevé un espai rellevant 
en el desenvolupament dels pri-
mers assentaments agrícoles i 
ramaders, amb el riu com a eix de 
comunicació, entre el IV i el I 
mil·lenni abans de la nostra era. 

L’anàlisi del Molló, s’apunta, 
suposa una gran oportunitat per 
comprendre el procés formatiu 
i evolutiu d’un assentament a l’ai-
re lliure, que presenta unes noves 
característiques en tractar-se 

d’un jaciment extens i amb una 
important ocupació prehistòri-
ca en un entorn pla, proper a la 
terrassa fluvial, que serà propi 
de societats agrícoles. Aquest és 
un context, a diferència d’altres 

territoris com Castelló o la Ca-
talunya Central, mal documentat 
a l’Ebre, on fins ara es coneixen 
principalment assentaments en 
altura o de tipus aturonat i en co-
ves o abrics.

Imatge del jaciment arqueològic del Molló, a Móra la Nova. FOTO: AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA


