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■ Tortosa acull el dissabte 26 de 
setembre i el cap de setmana del 
2 al 4 d’octubre la tercera Mos-
tra de Teatre Amateur de les Ter-
res de l’Ebre, organitzada per 
Òmnium Cultural Ebre i l’Ajun-
tament de Tortosa. 

Cinc obres amb grups de di-
ferents punts de Catalunya, la 
mateixa xifra que l’any passat, 
passaran per l’escenari de la mos-
tra. «Des del primer any vam aco-

llir aquesta proposta amb les mans 
obertes. El teatre amateur era un 
espai orfe i calia visibilitat alho-
ra que un espai», valora la regi-
dora de cultura de l’Ajuntament 
de Tortosa, Dolors Queralt.  

Les principals novetats d’aques-
ta edició vénen marcades en l’es-
pai i el temps. D’una banda, les 
obres es representaran en qua-
tre escenaris diferents: les dos 
sales del teatre Auditori Felip Pe-

drell, l’Espai Patronat i el Casal 
Tortosí. D’una altra, les repre-
sentacions es portaran a terme 
de forma concentrada en només 
aquests dos caps de setmana. 

La inauguració serà el dissab-
te 26 de setembre, amb el grup 
Teiatròlics, de Banyoles, amb la 
comèdia «Desafinats». 

«Com a territori de cruïlla que 
és Tortosa, la mostra està ober-
ta a grups dels països catalans i 

no només de Catalunya», deta-
lla en aquest sentit Josep Prades, 
responsable de la mostra des 
d’Òmnium Cultural. 

El preu de cada obra és de 5 eu-
ros, tot i que es pot aconseguir 
un abonament per 20 euros que 
permetrà l’entrada als cinc es-
pectacles. Estaran a la venda a la 
2 de Viladrich i a Arts i Papers. 

Hi haurà fins a deu premis en 
diferents categories, que es lliu-
raran el diumenge 4 d’octubre a 
la tarda «en una gala molt lluï-
da», com avança el president 
d’Òmnium a l’Ebre Josep Mora-
grega, amb la representació dels 
professors i alumnes de l’Escola 
Municipal de Teatre de Tortosa 
d’un espectacle musical. Els pre-
mis han estat dissenyats especí-

ficament per a la mostra per l’ar-
tista tortosí Joan Iniesta. 

Aquesta serà una tardor de 
gran intensitat per a la vessant 
més cultural d’Òmnium, ja que 
també, com cada any, farà entre-
ga del premi «Grifonet» i l’enti-
tat es trobarà immersa en els ac-
tes previs literaris de la Nit de 
Santa Llúcia durant diverses set-
manes. –M. PALLÁS
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Es presenta la Tercera Mostra de 

Teatre Amateur de les Terres de l’Ebre

Cinc grups d’arreu 
de Catalunya 
competiran per 
emportar-se els 
diferents premis

Moció 
d’adhesió a la 
xarxa de ciutats 
i pobles refugi 

AMPOSTA

■ Els quatre grups municipals 
d’Amposta han acordat adhe-
rir el municipi a la xarxa de 
ciutats i pobles refugi per aco-
llir persones refugiades du-
rant el proper ple ordinari del 
28 de setembre. 

Aquest és el quart munici-
pi de les Terres de l’Ebre que 
prendrà accions de suport en 
relació amb els refugiats. La 
moció en qüestió demanarà a 
la Generalitat que tinga un pa-
per més actiu amb la crisi de re-
fugiats i que dissenye un mo-
del d’intervenció propi.  

En el mateix ple els quatre 
grups municipals presenta-
ran la proposta de suport del 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament a l’acolli-
da de població refugiada dels 
conflictes armats a la Medi-
terrània, tot instant el Govern 
espanyol per aconseguir una 
major dotació de recursos a 
la UE i augmentant el nombre 
de places d’asil, entre altres 
peticions. 

Els grups municipals tam-
bé han acordat que l’Ajunta-
ment done tot el suport i suport 
a aquelles famílies acollido-
res de refugiats, ajudant-los 
en la gestió dels tràmits.  

El consistori també farà 
una aportació econòmica a 
una de les entitats que treba-
llen pels drets dels refugiats i 
farà difusió de les entitats i 
plataformes que recapten aju-
des per als països d’origen. 

Així, l’alcalde d’Amposta 
Adam Tomàs ha afirmat que 
«es donarà suport amb ali-
ments i roba a través de les en-
titats socials». Tomàs ha des-
tacat la importància del fet 
que «a causa de l’emergència 
de la situació, tots els partits 
polítics hàgim  decidit deixar 
de banda les sigles i fer front 
comú». –M. P.

Una de les tapes que es podran degustar a la ruta. FOTO: JOAN REVILLAS

Tapes a canvi de 
sang  

■ El dia 1 i el dia 8 d’octubre, 
qui acudeixe al Banc de Sang 
de l’Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa per donar sang rebrà 
a canvi dos vals de dos tapes 
amb beguda per poder consu-
mir a la ruta.  

Aquesta «tapa solidària» és 
una col·laboració entre el Banc 
de Sang i la Cambra de Comerç 
de Tortosa. 

«Animem la gent que parti-
cipen perquè després de l’estiu 
hi ha sempre una baixada de 
donants i tenim les reserves 
molt baixes», detalla Núria Vi-
lanova, coordinadora del Banc 
de Sang del Camp de Tarragona 
i de les Terres de l’Ebre. 

L’horari del Banc de Sang és 
de 9 a 14 hores i de 15 a 19 hores.

S O L I D A R I TAT

MARINA PALLÁS CATURLA  

De l’1 al 12 d’octubre aterra a Tor-
tosa la segona edició de l’«A Tor-
tosa de tapes», organitzada per 
la Cambra de Comerç de la ciutat. 

«L’objectiu que perseguim no 
és només una activitat lúdica si-
nó també que la segona ruta de ta-
pes siga una gran promoció i un 
aparador gastronòmic de les Ter-
res de l’Ebre», va explicar ahir 
durant la presentació de la ruta 
el gerent de la Cambra de Co-
merç, Francesc Minguell, que 
també va afegir que un dels ob-

jectius de la ruta és que els pro-
ductes amb què s’elaboren les 
tapes siguen autòctons i proces-
sats, si pot ser, dintre del territo-
ri, ja que des de fa uns mesos po-
den aixoplugar-se sota la marca 
Reserva de la Biosfera. 

Enguany tres establiments 
més s’afegeixen a la ruta respec-
te a l’any passat, de manera que 
participen un total de 34 establi-
ments de restauració, cafeteries 
i bars de la ciutat, situats en qua-
tre àrees marcades per la ruta: 
Zona Temple, Zona Centre, Zo-
na Ferreries i Zona Nucli Antic.  

El patrocinador principal de 
la iniciativa és Estrella Damm: 
totes les tapes tindran un preu 
únic de 2,50 €, acompanyades 
d’una canya o d’un quinto Estre-
lla Damm (en alguns establiments 
es podrà substituir per aigua mi-
neral o refresc si se sol·licita). A 
la pàgina web atortosadetapes.cat 
i a l’App «Gastronosfera» es pot 
trobar ja tota la informació de la 
ruta i de les tapes. 

Francesc López, xef amb es-
trella Michelin de l’Hotel Res-
taurant Villa Retiro, és la perso-
na encarregada de la supervisió 
de les tapes i un dels membres 
del jurat que escollirà la tapa gua-
nyadora del certamen, juntament 
amb el públic que fa la ruta de ta-
pes. L’establiment guanyador 
anirà a la final de Sitges amb la 
resta de finalistes d’arreu de Ca-

talunya. També per als «tapeja-
dors» hi haurà importants guar-
dons com un sopar a l’Hotel Res-
taurant Villa Retiro de Xerta i lots 
de productes del territori. 

 «Aquesta és una activitat que 
a petits barris ja s’havia posat en 
marxa, però la proposta de la Cam-
bra de Comerç és molt més global», 
va destacar el regidor de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament 
de Tortosa, Emili Lehmann.  

«Una ruta de tapes d’aques-
tes dimensions és referència al 
territori, i realça la nostra gas-
tronomia i li dóna un gran dina-
misme a la nostra ciutat».  

El conseller comarcal José 
Emilio Bertomeu, per la seua ban-
da, va valorar de «molt necessà-
ries» aquest tipus d’iniciatives, 
per promocionar també els pro-
ductes locals.
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34 establiments formaran part de la 

segona edició d’A Tortosa de tapes
La ruta de tapes de Tortosa, patrocinada per 
Estrella Damm, tornarà a repetir la iniciativa a 
la ciutat per segon any, després del gran èxit de 
l’edició anterior i una gran resposta ciutadana


