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ENERGIA

La Made debat sobre les alternatives
econòmiques a la indústria energètica
La Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (Made) ha
organitzat un nou cicle de conferències sobre el futur i
les alternatives econòmiques possibles en un territori
com la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, amb una alta concentració de centrals productores.
Móra d’Ebre A. Prunera

La Mesa d’Alcaldes de l’Energia de
Catalunya (Made) debatrà el proper
dijous sobre ‘alternatives per un territori energètic’ en una nova edició de
les jornades d’experts que organitza
l’entitat. El principal objectiu de la
Made és generar oportunitats econòmiques per diversificar l’àrea de la
Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix
Camp. La jornada tindrà lloc durant
tot el matí al teatre municipal La
Llanterna, de Móra d’Ebre.
El tret de sortida a les jornades
anirà a càrrec de l’alcalde de Móra
d’Ebre, Joan Piñol; la presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim i el president de
la Made i alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda.
La primera conferència del cicle -

prevista per a les 10 hores- anirà a
càrrec de Robert Navarro, el vicepresident del Club de l’Energia i Medi
Ambient d’ESADE, que farà una anàlisi econòmica sobre territoris amb
una forta implantació energètica.
Ja a les 11 h, tindrà lloc la primera
taula rodona de les jornades titulada
‘Transició energètica al territori Made’, que comptarà amb la participació del gerent d’EolicCat, Jaume Morrón, i del director de l’Oficina de la
Unió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas. La presentació de la taula i
la moderació anirà a càrrec del delegat de Red Eléctrica a l’Estat espanyol, Lluís Pinós.
Tot seguit, hi haurà una segona
taula de debat -prevista sobre les 12
h- , que se centrarà en la diversificació econòmica i el paper del món
municipal, amb el títol ‘Pacte dels al-

La jornada se centrarà sobre alternatives econòmiques a les infraestructures energètiques. / L’EBRE

caldes’. Hi intervindran la diputada
de Medi Ambient a la Diputació de
Tarragona, Imma Costa, i l’assessor
de Medi Ambient i Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona Ramon
Minoves. L’encarregat de moderar la
taula serà el periodista de Catalunya
Ràdio, Manel Sastre.
Clourà la jornada una conferència
breu, sota el títol ‘Claus per a un nou

paradigma energètic’, que anirà a càrrec de Carles Riba, professor emèrit
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Com a acte de cloenda, intervindrà la directora de l’Institut Català
de l’Energia (ICAEN), Assumpta Farran.
La Mesa d’Alcaldes de l’Energia
està formada per una desena d’Ajuntaments de municipis productors d’e-

nergia. En aquestes poblacions s’hi
concentra la producció de prop del
70 per cent de l’energia que es consumeix a tota Catalunya. Hi ha emplaçades les tres centrals nuclears
de Catalunya, una central de cicle
combinat (a Vandellòs), una central
hidràulica (a Riba-roja d’Ebre) i diversos parcs eòlics i fotovoltaics. ■

L’Institut Escola de
Batea posa el nom
de Neus Català a una
de les seues aules

Es convoca una
nova edició dels
premis de poesia i
narrativa Vila d’Ascó

Móra d’Ebre celebra
una festa en
reconeixement als
seus esportistes

MÓRA D’EBRE
El Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre organitza la 16a edició de la Jornada
de Salut destinada a la formació
dels professionals del sector de
l’educació. Aquest any es dedicarà
a la diversitat sexual i de gènere.
Serà el pròxim dimecres, sota el lema ‘Totes les orientacions, identitats i expressions són (im)possibles’, i s'incidirà sobre què vol dir
la diversitat sexual i de gènere, i
de quina manera es pot educar en
el respecte a les orientacions sexuals de cadascú. A continuació,
en un segon debat s'abordarà l'assetjament LGBTIfòbic i quin és el
paper dels professionals per prevenir-lo.

ASCÓ L’Ajuntament d’Ascó ha
convocat una nova edició del premi de narrativa Vila d’Ascó, que
enguany arribarà a la seua trentena edició, i també del premi de poesia Joan Perucho. Ja s’ha obert el
termini d’admissió d’obres pels
dos certàmens, fins al proper 9 de
gener.
La dotació del premi de narrativa és de 3.600 euros i la publicació de l’obra per part de 9 Grup
Editorial, mentre que el guanyador
del premi de poesia rebrà 2.400
euros, una peça artística dissenyada per Antoni Tàpies i també la publicació de l’obra dins la col·lecció
de poesia Mitelene, de l’editorial
Meteora.

MÓRA D’EBRE El teatre municipal La Llanterna, de Móra d’Ebre,
acollirà aquest divendres la Festa
de l’Esport local, on es reconeixerà
els resultats dels esportistes més
en forma de Móra d’Ebre, i també
les trajectòries de diversos entrenadors i esportistes veterans.
A la Terra Alta se celebra el cap
de setmana de l’esport, amb una
xerrada del mític Xesco Espar al
casal de joventut de Gandesa, dissabte hi haurà una cursa d’orientació amateur a Horta de Sant Joan i un torneig de pàdel a Gandesa. Diumenge al matí hi haurà una
bicicletada per la Via Verda, des
de l’estació de Bot al Pinell de
Brai.

BREUS

Flix recrearà els
últims dies de la
Batalla de l’Ebre al
pas de barca
FLIX Desenes de figurants recrearan el final de la Batalla de
l’Ebre, on va tenir lloc l’última retirada de l’exèrcit republicà ara fa
79 anys. Diversos grups de recreació representaran el pas per l’anomenat ‘pont de ferro’ i la voladura
posterior, ordenada pel tinent
coronel Manuel Tagüeña. Serà el
diumenge a les 11 h a la zona del
passeig de l’Ebre i el pas de barca.
Divendres, la sala Ca Don Ventura
acollirà una conferència a càrrec
de Roger Herèdia, president del
Banc d’ADN dels desapareguts de
la Guerra Civil, i dissabte a les 18
hores es projectarà al cinema la
pel·lícula Incerta glòria, d’Agustí
Villalonga. ■

El Consell de la
Terra Alta
commemorarà el Dia
per l’Eliminació de la
Violència masclista
GANDESA El Consell Comarcal
de la Terra Alta commemorarà el
Dia internacional per a l'Eliminació
de la Violència envers les Dones el
proper dia 23 de novembre, en un
acte a les 18 h al Celler Cooperatiu
de Gandesa. En el decurs de l’acte
es llegirà el manifest de la jornada i
s’inaugurarà l’exposició ‘Dones
amb nom propi a les Terres de
l'Ebre’. També tindrà lloc una sessió de poemes musicats a càrrec
de l'associació Poemes al Vent i el
músic Joan Enric Juanós. Finalment, se celebrarà un tast de vins
comentat a càrrec de Pili Ferrando,
del celler cooperatiu de Gandesa. ■

