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L’ocupació 
creix per onzè 
trimestre 
consecutiu

TREBALL

■ La Càtedra d’Economia Lo-
cal i Regional del Campus Ter-
res de l’Ebre de la URV ha pre-
sentat aquest migdia al saló 
de plens del Consell Comar-
cal de la Terra Alta, a Gande-
sa, el Butlletí d’Anàlisi de la 
Conjuntura Local de les Terres 
de l’Ebre del quart trimestre 
del 2016. Per onzè trimestre 
consecutiu ha crescut l’ocu-
pació al territori.  

Així, el creixement en ter-
mes relatius al territori ha es-
tat d’un 3,1%, valor que tot i 
ser un 0,8% superior al tri-
mestre anterior i un 0,4% su-
perior al mateix trimestre del 
2015, segueix situant-se per 
sota de la mitjana catalana.  

En xifres absolutes aquest 
últim trimestre del 2016 el 
nombre d’afiliats a la Segure-
tat Social ha assolit la xifra de 
49.838 persones, 1.607 més 
que el quart trimestre del 2015.  

«Podem dir que aquest úl-
tim trimestre de l’any ha es-
tat més positiu que el tercer, 
però les Terres de l’Ebre con-
tinuen creixent per sota de la 
mitjana catalana i això s’hau-
ria d’anar corregint», ha as-
senyalat Juan Antonio Duro, 
director de la Càtedra.  

Pel que fa als sectors, cal 
destacar la notable recupera-
ció de la construcció, la qual 
aquest quart trimestre ha evo-
lucionat a un ritme interanu-
al del 5,9% el que contrasta amb 
els valors negatius registrats 
l’últim trimestre del 2015 i el 
primer del 2016.  

Els serveis han evolucionat 
a un ritme interanual del 3,9% 
i el sector primari ho ha fet a 
un ritme interanual d’un 1,3%.  

La indústria, en canvi, aquest 
últim trimestre de l’any, ha re-
gistrat una evolució lleugera-
ment negativa de –0,1%. No 
obstant això, cal destacar un 
augment respecte al trimes-
tre anterior. 
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El govern de 

l’Ametlla convoca 

una assemblea 

■ Aquest divendres, 17 de fe-
brer, l’equip de govern de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar ha convocat la segona re-
unió informativa per expli-
car a tots els veïns de la pobla-
ció quin és l’estat actual del con-
sistori. Serà en una assemblea, 
oberta a tothom, a la Sala de la 
Societat Cultural Esportiva i 
Recreativa (SCER) a les 20 
hores. Entre altres, s’hi presen-
taran les auditories realitza-
des i es donarà compte de l’es-
tat de l’endeutament.

A. CARALT 

«Diuen que l’atracció és pura 
quan es pot recordar, i jo quan 
tanco els ulls et sento...» Així co-
mença el nou vídeo promocio-
nal de l’Ajuntament de Deltebre, 
que recorre a la poesia i a impac-
tants imatges, moltes elles aèri-
es, del paisatge natural del del-
ta de l’Ebre per transmetre al vi-
atger que viurà una experiència 
única en un indret únic. 

El vídeo promocional és una de 
les noves eines de difusió que ha 
presentat l’àrea de Dinamitza-
ció Econòmica i Enfocament Tu-
rístic i Cultural de Deltebre. Les 
altres dues són la renovació del 
web (www.atraccionatural.cat) i 
la publicació d’un catàleg d’in-
formació turística del municipi. 

El nom del web és, precisa-
ment, el lema de la renovada imat-
ge turística del municipi, ‘Delte-
bre, atracció natural’. 

Tant el portal web com el ca-
tàleg detallen la informació ne-
cessària per a planificar la visita 
i l’estada al municipi. Informa de 
l’extensa i variada oferta d’allot-

jament existent, dels productes 
culinaris, les receptes més típiques 
i els restaurants de Deltebre, dels 
espais de visita i de les empreses 
de serveis turístic, entre d’altres. 

D’altra banda, i només en el 
cas de la plana web, es proposen 
una desena d’experiències al mu-
nicipi, que s’aniran renovant de 
manera periòdica. Avui es poden 
consultar les activitats turísti-
ques més conegudes de Delte-
bre, com l’observació d’ocells, el 
gaudi de les seves platges, de les 

seves festes i tradicions, o la pràc-
tica d’esports aventura. 

La informació turística s’ofe-
reix en català, castellà, anglès, 
alemany i francès.  

La tinenta d’alcalde de Dina-
mització Econòmica, Anna Gi-
ménez, ha explicat que «més en-
llà de convidar a la gent que vin-
gui a visitar-nos, el que volem és 
que tots els visitants siguin els 
protagonistes d’una experiència 
única». Per aquest motiu, Gimé-
nez ha manifestat que «tot el ma-

terial que presentem s’encami-
na en la línia de potenciar les ex-
periències que els turistes po-
dran gaudir, i donar a conèixer 
les sensacions i emocions capti-
vadores de Deltebre i del delta 
de l’Ebre». 

L’alcalde, Lluís Soler, ha tan-
cat que la presentació d’aques-
tes eines de difusió ha de perme-
tre al municipi «fer un pas enda-
vant en la comunicació de tota la 
riquesa que tenim al municipi».
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Deltebre renova la imatge turística 

per potenciar el paisatge i la cuina

Imatge de les muscleres de la badia del Fangar, al delta de l’Ebre. FOTO: AJUNTAMENT DE DELTEBRE

L’Ajuntament edita  
un vídeo promocional 
i un catàleg informatiu 
amb la presència de 
totes les empreses del 
sector al municipi

■ Una vuitantena d’alumnes de 
l’Institut Escola Daniel Mangra-
né de Jesús participaran aquest 
semestre en el projecte Tots Dan-
sen, una iniciativa del Mercat de 
les Flors de Barcelona i de la Xar-
xa Transversal per apropar el 
llenguatge del moviment i la dan-
sa contemporània al públic més 
jove, que també compta amb la 
col·laboració de l’Institut del 
Teatre i de l’Institut d’Educació 
de Barcelona.  

Arreu de Catalunya seran 1.822 
els alumnes que aprendran a ex-
pressar-se a través de la dansa 
contemporània.  

Durant tres mesos, els alum-
nes de 1r i 3r d’ESO del centre 
rebran classes de dansa contem-
porània durant les seues classes 
d’educació física. Els alumnes 
rebran formació sobre coordi-

nació i ritme, sobre creativitat 
i expressió i potenciaran el tre-
ball en grup i les relacions entre 
companys. 

El projecte Tots Dansen pre-
veu que el coreògraf que guanya 
cada any el concurs convocat pel 
Mercat de les Flors per al Tot 
Dansa Barcelona siga l’encarre-
gat de traslladar la seua propos-
ta coreogràfica a les ciutats de 
la Xarxa Transversal (Olot, Gra-
nollers, Mataró, Vilanova i la 
Geltrú, Sant Cugat del Vallès, 
Manresa i Tortosa). 

Aquesta vegada serà el balla-
rí i coreògraf Ramón Baeza qui 
portarà endavant el projecte en 
aquest any 2017. Baeza, codirec-
tor de la companyia Increpación 
Danza, formarà als professors 
dels instituts de secundària per-
què aquests, per la seua part, tras-

lladen aquests coneixements i 
formació als seus alumnes. 

Al final del procés, es realit-
zaran dos representacions de la 
coreografia practicada, amb la 
participació dels 80 alumnes de 
Jesús, el dia 11 de maig, al matí 
per a la resta dels seus companys 
del centre i a la tarda pel públic 
en general. 

«Aquesta és una molt bona 
iniciativa i volem que s’incre-

menten el nombre de centres 
participants», ha declarat la re-
gidora de Cultura de l’Ajunta-
ment de Tortosa, Dolors Queralt. 

«Aquest projecte és més el seu 
procés en si que la seua finalitat. 
No pretenem formar ballarins 
professionals sinó apropar als 
alumnes l’expressió a través del 
moviment, la creativitat i la di-
nàmica en grup», ha valorat el 
coreògraf Ramón Baeza.–M. P.
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Arriba a Tortosa un projecte  

de dansa contemporània 

Ahir a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa va presentar-se el projecte  
als alumnes del centre Daniel Mangrané de Jesús. FOTO: JOAN REVILLAS


