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Santa Bàrbara.
S’ensorra la teulada
d’una casa
abandonada

El ‘graffbird’ d’un dels artistes assistents al festival d’ocells més important de la Mediterrània. JOAN REVILLAS

SURT EL SOL AL DELTA
RD
EST AL
DIANA VIZÁN AGUADO
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Sort. Tot i la tempesta de la matinada de
divendres a dissabte, totes les activitats
programades al segon dia es poden fer

a matinada de divendres a
dissabte, una forta tempesta ha descarregat molta
pluja sobre el Delta de l’Ebre durant unes dues hores. Per això,
l’organització del Delta Birding
Festival ha anul·lat les diverses
excursions previstes a primera hora del matí per observar ocells.
Qualsevol festival es conjura per
tal que no plogui. Haver de suspendre un esdeveniment anual
que costa molt d’esforç organitzar
i que implica molta gent és el
pitjor que pot passar.
Finalment, els organitzadors,
expositors, conferenciants, artistes i públic del Delta Birding Festival, el festival d’ocells més important de la Mediterrània, han
estat de sort. Al matí comença a
lluir el sol i cap al migdia la calor
és intensa. Així doncs, el dissabte,
el dia més important del festival,
transcorre amb normalitat, ja que
es poden fer totes les activitats
programades i el terra del recinte,
bona part de sorra, s’asseca en
unes poques hores.
El divendres a la tarda, el públic
assistent era majoritàriament experts, és a dir, biòlegs i ornitòlegs,
a més dels representants de les
marques i organitzacions que tenen expositors. El dissabte, en
canvi, predomina un públic familiar. Són pares i fills urbanites,

amants de la natura i amb consciència ecològica o amb curiositat
i ganes de passar un dia diferent.
El nombre exacte d’assistents se
sabrà demà, tot i que a simple vista es veu, més o menys, la mateixa gent que durant la passada
edició, en què van assistir unes
2.000 persones.
Les famílies, procedents d’arreu
del país, més que per les interessants conferències dels experts, se
senten atretes per les moltes activitats amb títols tan suggerents
com «Moixonegem?», organitzada
per l’entitat ecologista GEPEC,
«Les petjades del Delta», a càrrec
dels agents rurals, o «Fem una

caixa niu reciclada», de l’entitat
naturalista SEO/Birlife.
També tenen èxit els documentals que es projecten amb l’objectiu de conscienciar sobre el medi
ambient. Per exemple, el documental A plastic ocean, que en
trenta minuts explica la immensa
quantitat de plàstic que hi ha als
mars i oceans a través d’imatges
del fons marí; mostra les aus marines convertides en un autèntic
«exèrcit de científics», ja que permeten estudiar la quantitat de
plàstic que contenen en l’organisme, com succeeix també amb els
peixos que mengem; dóna a
conèixer un fenomen menys conegut que les ampolles de plàstic
o llaunes que omplen el mar: el
«plastic smok», és a dir, com els
mars i oceans del planeta estan
plens de partícules de plàstic invisibles. I, a més, fa un cant a l’esperança amb un apunt sobre l’experiència d’una bona iniciativa
com The Plastic Bank, una organització internacional que compensa econòmicament als habitants d’Haití que reciclen el plàstic. Enguany, com a novetat, destaquen dues propostes artístiques
del festival. Cada dia, l’artista Roc
Blackblock fa un graffbird. Divendres va pintar un flamenc volant,
que semblava real, en una paret
artificial.

La teulada d’una casa abandonada es va enfondrar ahir
dissabte sense causar cap ferit
al municipi de Santa Bàrbara. Els
Bombers van rebre r l’avís pocs
minuts abans de les onze
d’aquest matí i es van traslladar
ﬁns al carrer Major, número 20,
on van treballar quatre dotacions. Segons les primeres
valoracions del cos, la teulada
hauria col·lapsat i, l’immoble
d’uns 200 metres quadrats,
tindria afectacions estructurals
importants. L’incident va danyar
un vehicle situat al carrer i no va
afectar els habitatges del costat.

Clara, amb motiu del seu
centenari. L’acte va tenir lloc al
convent de Santa Clara on el
bisbe de Tortosa. Visitación
Montañés (originària d’Albocàsser, Alt Maestrat) va
ingressar a l’Orde de Santa Clara
el 1948 i és una de les monges
que va col·laborar en la reconstrucció del convent tortosí
destruït en part durant la Guerra
Civil.

Montsià. El 98% de
les platges obté un
excel·lent en la
campanya de control

Baix Ebre. Tortosa
celebra el Dia
Mundial de
l’Alzheimer
Un any més, s’ha celebrat el Dia
Mundial de l’Alzheimer i, com és
l’habitual, AFATE (Associació de
Familiars de Malalts d’Alzheimer
de les Terres de l’Ebre) va
engegar ahir, un cicle de
conferències a la Cambra de
Comerç de Tortosa per donar a
conèixer una mica més els trets
principals d’aquesta malaltia i
per fer d’altaveu al voltant de les
difícils situacions.

Tortosa. Homenatge
a la monja
centenària del
convent de Santa
Clara
El Comarcal del Baix Ebre i
l’Ajuntament de Tortosa van
homenatjar a Visitación Montañés, monja del convent de Santa
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El 98% de les zones de bany
catalanes ha obtingut una
qualiﬁcació d’excel·lent en la
darrera campanya de control
d’aquest estiu, segons indica
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA).Només la platja de
l’Eucaliptus, a Amposta, ha
registrat una qualitat de l’aigua
alterada.La platja va ser classiﬁcada provisionalment amb un
insuﬁcient, tot i que, s’ha
veriﬁcat la tendència a la
restitució de la qualitat.

Montsià. Preparatius ﬁnals per a la festa
Orígens de la Ràpita
Ja van començar els tallers previs (el de la jota i el de l’arbre
genealògic) a la celebració de la Festa Orígen que se celebrarà
del 10 al 13 d’octubre a la Ràpita. FOTO: JOAN REVILLAS

