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■ La Diputació de Tarragona i 
l’Ajuntament de Flix han signat 
un conveni de col·laboració que 
preveu la col·laboració econò-
mica de la institució supramu-
nicipal en la conservació i ges-
tió de la Reserva Natural Ribe-
res de l’Ebre, a Flix. En concret, 
s’adquirirà un equip de mostreig 
de pesca elèctrica, es renovarà 
íntegrament l’exposició fixa del 
Mas del Director, es renovaran 

els plafons adaptats per a invi-
dents i es realitzaran actuaci-
ons de promoció del turisme or-
nitològic. L’aportació de la Di-
putació per a aquestes millores 
és de 25.000 euros. La signatu-
ra del conveni ha anat a càrrec del 
president de la Diputació, Jo-
sep Poblet, i de l’alcalde de Flix, 
Marc Mur. 

La Reserva Natural de Fauna 
Salvatge de Sebes i el meandre de 

Flix és un espai que forma part 
de la Xarxa Natura 2000 i del Pla 
d’Espais d’Interès Natural, i  
constitueix un dels ecosistemes 
fluvials de més rellevància de 
Catalunya. 

La Diputació de Tarragona 
col·labora des de fa temps amb 
l’Ajuntament de Flix per tal de 
contribuir a la conservació i man-
teniment d’aquest conjunt na-
tural.

RIBERA ■  E S  R E N O VA R À  L’ E X P O S I C I Ó  F I X A  D E L  M A S  D E L  D I R E CTO R,  E N T R E  D ’A LT R E S

La Diputació atorga 25.000 € a Flix per 

potenciar la Reserva Natural de Sebes

Els veïns 
decideixen en 
què invertir els 
pressupostos 

LA SÉNIA

■ Els veïns de la Sénia han de-
cidit, mitjançant votació, als 
primers pressupostos parti-
cipatius de la història del mu-
nicipi, destinar una part de la 
inversió en l’asfaltatge de car-
rers. 

El procés de participació, on 
podien votar els veïns de més 
de 16 anys, es va dur a terme 
entre el dia 2 i el dia 10 de de-
sembre. En total, van partici-
par 256 ciutadans, que van po-
der escollir dues opcions en-
tre les diferents propostes. 
177 persones, un 69%, van vo-
tar electrònicament.  

La proposta d’asfaltatge de 
carrers es va imposar amb 135 
vots, un 26,4%, seguida de l’ac-
cessibilitat a les voreres i su-
pressió de barreres arquitec-
tòniques amb 106 vots, un 
20,7%. La següent opció més 
votada va ser la de la substi-
tució de la màquina vella de 
la neteja dels carrers.  

La quarta possibilitat era 
reubicar la Font Nova de la 
Plaça, i la cinquena, invertir els 
pressupostos en eficiència 
energètica als edificis de l’Ajun-
tament. Finalment, les opci-
ons d’arranjar els camins agrí-
coles i els parcs infantils van 
obtenir una menor participa-
ció. Les millores al cementi-
ri va ser la proposta menys 
votada. 

En total, els pressupostos 
compten amb uns 100.000 eu-
ros. «Ens agradaria poder as-
solir fins a la quarta opció que 
ha sortit amb aquest procés. 
Com que és impossible com-
prar una màquina de neteja 
nova, una bona opció és fer un 
renting», explica al Diari l’al-
calde de la Sénia, Joan Moi-
sés. «I la resta de propostes 
tractarem de poder-les acon-
seguir mitjançant diferents 
subvencions» –M. P.

MARINA PALLÁS CATURLA  

Cartellera de qualitat per a la pro-
pera temporada a l’Auditori Fe-
lip Pedrell de Tortosa. La tem-
porada començarà el 22 de gener 
amb Ser-ho o no. Per acabar amb 
la qüestió jueva, un text de Jean-
Claude Grumberg dirigit i inter-
pretat per Josep Maria Flotats. 
El 12 de febrer arribarà del rea-
litzador Cesc Gay,  amb l’obra Els 
veïns de dalt, interpretada per Pe-
re Arquillué. L’11 de març, l’Au-
ditori acollirà una adaptació lliu-
re de l’òpera La flauta màgica, de 
Mozart, a càrrec de la companyia 
Dei Furbi. El 22 d’abril s’ha pro-
gramat Sócrates, de Mario Gas i 
Alberto Iglesias, amb Josep Ma-
ria Pou i Carles Canut. I, final-
ment, al mes de maig es tanca la 
temporada amb Autorretrato de 
un joven capitalista español, a càr-
rec d’Alberto San Juan. 

«Tornem a tenir a Tortosa 
obres que tenen molt bona aco-
llida a la resta del país. El nostre 
objectiu és que la programació 
siga de primer nivell», explica la 
regidora de Cultura de l’Ajunta-
ment de Tortosa, Dolors Queralt. 

La programació infantil, els 
diumenges, tindrà un espectacle 
de màgia a càrrec de Raphael Ca-
pri, Codi Postal 00, El llop ferotge, 
i una obra de titelles: Gulliver, al 
país de Lil·liput. 

També la companyia Lo TAT 
posarà en marxa una singular pro-
posta de teatre de proximitat amb 
tres espectacles previstos. 

L’Escola de Teatre portarà a 
escena una obra en el Dia Mundi-
al del Teatre, el 27 de març, que, 
en ser Setmana Santa, s’ajorna-
rà probablement al dia 30. El mes 
d’abril serà dedicat a la dansa, 
amb l’arribada del Ballet de Mos-
cú, que aquest cop representarà 
Giselle, el 9 d’abril a les 19 hores.  

A més de la programació de 
l’Auditori, ja es coneix el calenda-
ri de la Mostra de Jazz, que tin-
drà lloc del 27 de juny al 4 de ju-
liol, i del Liceu a la fresca, el 8 de 
juliol, quan es projectarà en di-
recte La Bohème al recinte del 
Museu de Tortosa.  

A partir del gener, els espec-
tadors rebran un qüestionari per 
tal de considerar o no canviar el 
dia de representació i l’horari de 
la programació d’obres destina-
des al públic adult. «Potser per a 
alguns les 22 hores és molt tard, 
i es tracta de poder canviar-ho si 

notifiquem que els espectadors 
així ho desitgen», concreta la cap 
de Cultura, Maria Josep Bel. 

A partir d’avui és a la venda el 
carnet de l’espectador. Amb aquest 
carnet, que té un preu de 25 eu-

ros, s’obté un 40% de descomp-
te en totes les obres de la progra-
mació estable (i adulta) i una en-
trada de regal. A més, dóna dret 
a un 20% de descompte a la Mos-
tra de Jazz de Tortosa i a la pro-
gramació de Joventuts Musicals 
de Tortosa. 

CULTURA ■  A  PA R T I R  D E  G E N E R  E S  R E PA R T I R A N  E N Q U E S T E S  P E R  VA LO R A R  E L  C A N V I  D ’ H O R A R I  D E  L E S  O B R E S

Josep Maria Flotats enceta la nova 

temporada de teatre a Tortosa
La programació es 
completa amb obres 
amb intèrprets com 
Alberto San Juan, 
Josep Maria Pou 
o Pere Arquillué

Millores 
tècniques a 

l’Auditori  

■ Coincidint amb el vintè aniver-
sari de l’Auditori Felip Pedrell de 
Tortosa, l’Ajuntament hi ha in-
vertit 20.000 euros en reem-
plaçar part del material tècnic 
per aportar major qualitat i co-
moditat als espectadors i a les 
companyies de teatre que hi 
actuen.  

Així, s’ha reemplaçat l’equip 
de so, amb la col·locació de nous 
altaveus, els cortinatges i els 
focus de llum, que se sumen a al-
guns canvis que ja van començar 
el passat mes de setembre, com 
la motorització de les barres 
mòbils de l’escenari.

L’A P U N T

Ja és a la venda el 
carnet de l’espectador, 
que permet un 40% 
de descompte a les 
entrades per a adults

L’obra ‘Els veïns de dalt’, que arribarà a Tortosa el 12 de febrer. FOTO: DAVID RUANO

DELTEBRE ■  S E  L I  P R A CT I C A R À  U N A  N E C R Ò P S I A  

Mor el segon dofí trobat 
dilluns a la badia del Fangar
■ El segon dofí que havia estat 
trobat en estat molt greu a la 
badia del Fangar va morir ahir 
al migdia. Tècnics de la Funda-
ció per la Conservació i Recupe-
ració d’Animals Marins (CRAM) 
i Agents Rurals el van atendre a 
la mateixa badia dins de l’aigua,  
des de dilluns quan va ser loca-
litzat, però l’animal no es va po-
der recuperar i finalment va mo-
rir ahir.  

Havia aparegut  a la zona in-
terior de la badia dels Alfacs jun-
tament amb un altre exemplar 
de dofí llistat, que ja va ser loca-
litzat mort.  

Els tècnics es van endur el 
cadàver al Centre de Recerca 
en Sanitat Animal (CRESA) per 
poder fer una necròpsia i deter-
minar la causa de la mort, com 
ja van fer amb el primer exem-
plar el dilluns. –M. M. 


