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Redacció
La Cooperativa Agrícola i la Cai·
xa Agrària de Cambrils amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de la localitat organitza una sè·
rie d’activitats els propers dos 
caps de setmana per celebrar 
les Festes de Sant Antoni d’en·
guany. 

Els actes s’encetaran el pro·
per dissabte, 11 de gener a partir 
de les nou del matí a les instal·
lacions de la Cooperativa on 
hi haurà un esmorzar popular 
amb llonganissa, pa torrat i l’oli 
nou per un preu de tres euros. 
A continuació, hi haurà el XII 
Campionat de Botifarra i la 9a 
Trobada d’Intercanvi de Pla·
ques de Cava, on hi haurà una 
ampolla especial de la trobada 
d’edició limitada més una placa 
commemorativa i la presentació 
de les plaques de la Cooperativa 
2014 i nova mestral 2014, per un 
preu de sis euros. 

Els grups locals com la Colla 
Gegantera Tota l’Endenga, Ball 
de Bastons, Amics de la Sar·
dana i els Diables Cagarrieres 
actuaran per amenitzar el matí 
i, a més, es portarà a terme la 

gimcana de tractors, tirades de 
bitlles, competició d’escacs, el 
concurs de mascotes i VI Con·
curs de menjar mandarines. 

A la tarda, a partir de les set 
de la tarda, al Palau Municipal 
d’Esporta es farà el Concert 
extraordinari de l’Escola Muni·
cipal de Música de Cambrils. El 
preu de l’entrada és de cinc eu·
ros i tot el que es recapti es des·
tinarà a l’adquisició de material 
per a l’escola. 

L’endemà, diumenge 12, a 
les dotze del migdia es realitza·
rà el sorteig de la Caixa Agrària 
amb el concert de l’Orquestra 
Maravella al Palau Municipal 
d’Esports, i a les set de la tarda 
al mateix emplaçament hi haurà 

el Ball amb l’orquestra. 
El cap de setmana següent 

serà el torn de la inauguració de 
l’exposició «El Calendari dels 
Pagesos» al Museu Agrícola. I 
seguidament, a la Sala d’Actes 
de la Cooperativa tindrà lloc la 
conferència «150 anys mesurant 
el temps. Calendaris i Almanacs 
Catalans», a càrrec de Norbert 
Tomàs, coeditor del Calendari 
dels Pagesos i El Ermitaño. 

Diumenge, 19 se celebrarà la 
Missa al Santuari de la Mare de 
Déu del Camí, seguidament la 
Benedicció d’Animals i Els Tres 
Tombs, on la Banda de Cornetes 
i Tambors «Verge de la Miseri·
còrdia de Reus» encapçalarà la 
cavalcada fins al Port. 

OLÍVIA MOLET

L’esmorzar popular acull desenes de persones cada any.

La Cooperativa i la Caixa Agrària 
de Cambrils celebren Sant Antoni

CAMBRILS

S’han organitzat activitats per aquests dos propers cap de setmana

Redacció
El Centre d’Interpretació del Fer·
rocarril de Móra la Nova (Ribera 
d’Ebre) passarà a formar part del 
sistema territorial del Museu Na·
cional de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya (mNACTEC). El 
director d’aquest museu, Jaume 
Perarnau, i i el president de la 
Fundació per a la Preservació del 
Patrimoni Ferroviari i Industrial 
de Móra la Nova (FPPFI), Jordi 
Sasplugas, van signar ahir el con·
veni de col·laboració per forma·
litzar l’acord. 

Des de fa sis anys s’estava 
treballant en aquesta integració 
que, a partir d’ara, ha de perme·
tre millorar la projecció i difusió 
d’aquest espai de difusió de la 
cultura ferroviària arreu de Cata·
lunya així poder accedir a noves 
convocatòries de subvencions.

El conveni de col·laboració 
no requereix cap aportació eco·
nòmica però si assessorament 

tècnic i especialitzat per part del 
mNACTEC així com una major 
difusió amb la idea de situar la 
població en el mapa de l’arque·
ologia industrial del país. «Això 
ens permetrà arribar a molta 
més gent i a l’hora podrem sol·
licitar determinades subvenci·
ons i ajuts que fins ara no podíem 

demanar», deia Sasplugas.
Amb el centre de Móra la 

Nova, seran ja 26 els museus i 
ens patrimonials que formen 
part de la xarxa territorial del 
mNACTEC, referent dels llocs 
més rellevants i destacats del 
patrimoni industrial, científic i 
tècnic de Catalunya. 

CULT

El Centre del Ferrocarril de 
Móra la Nova s’integra a la 
xarxa de Museus
L’entrada del centre d’interpretació a la xarxa permetrà millorar la projecció 
i difusió d’aquest espai de cultura ferroviària

CEDIDA

El conveni per a la integració es va signar ahir.

Mor l’històric militant d’ERC a 
La Canonja Josep Domingo

PATRIMONI

Josep Domingo Pasaret, mi·
litant històric de la Canonja 
(nascut el 1929 i afiliat a ERC 
des de 1977) va morir dimarts a 
l’edat de 85 anys. La cerimònia 
fúnebre es va celebrar ahir al 
matí a l’església de Sant Sebas·
tià de la Canonja amb presència 
de companys de partit. Tenia la 
insígnia de plata d’ERC pels 25 
anys de militància ininterrom·
puda.  Nascut el 2 de setembre 
de 1929 a la Canonja, Josep Do·
mingo Pasaret va néixer el 2 de 

setembre de 1929 a la Canonja 
i va exercir de fuster. Segons 
explicaven ahir fonts d’ERC, «li 
va tocar viure una època molt 
fosca per un doble motiu: per 
la guerra civil i la dictadura 
franquista, per un cantó, i per 
l’annexió de la Canonja a la 
ciutat de Tarragona per decisió 
del règim (el 1963), per l’altre.»  
Josep Domingo va treballar in·
tensament per a la recuperació 
de la independència municipal 
de la Canonja.

Els centres ebrencs protesten 
contra les retallades

ENSENYAMENT

El col·lectiu de pares, mares i 
alumnes de set centres d’ense·
nyament de les Terres de l’Ebre 
van secundar la protesta con·
vocada ahir al matí en motiu 
de la tornada dels estudiants a 
classe després de les vacances 
de Nadal. L’acció, convocada 
pel Marc Unitari de la Comu·
nitat Educativa de les Terres de 
l’Ebre (MUCE Ebre) va consistir 
en retardar l’entrada a classe 
dels alumnes i la lectura d’un 
manifest de protesta en contra 

de les retallades de la Generali·
tat i contra la LOMCE aprovada 
pel govern espanyol. Es tracta 
del segon acte d’aquest tipus 
a les Terres de l’Ebre que van 
començar les escoles de Del·
tebre i, en aquesta ocasió, s’hi 
van afegir també les escoles de 
Camarles, Sant Jaume d’Enveja 
i Freginals. També es va sumar 
a aquesta iniciativa l’institut 
de Deltebre que, en el seu cas, 
però, va tenir lloc a l’hora del 
patí.

La plataforma del 
Sènia reclama la 
paralització de Castor

La Plataforma Ciutadana en 
Defensa de les Terres del Sénia 
ha fet pública una carta oberta 
dirigida al ministre d’Indús·
tria, José Manuel Soria, en la 
qual li reclama la paralització 
definitiva del projecte Castor 
per la «manca de seguretat 
necessària», tot apel·lant a 
l’interès general de les pobla·
cions afectades. El moviment  
ha recordat al ministre el seu 
compromís de no autoritzar la 
represa de l’activitat.

El director de  l’Escola 
Internacional,  ponent 
a TEDxAmposta

El director general de l’Es·
cola Internacional del Camp 
va participar, el passat 20 de 
desembre, com a ponent a les 
jornades TEDxAmposta, una 
organització que busca incen·
tivar el talent i compartir idees 
innovadores. Vilella va parlar 
del projecte referent i innova·
dor del centre Sócrates Educa, 
en el marc de les ponències en 
streaming i a nivell mundial. 
L’escola és reconeguda pel seu 
ús  de noves tecnologies.


