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Amposta
busca extres
per participar
al cinema mut
■ Els caps de setmana de l’11 al

13 de març i de l’1 al 3 d’abril,
diferents localitzacions d’Amposta s’ompliran d’actors i
càmeres per gravar la tercera
part de la trilogia de cinema
mut que es projecta durant la
Festa del Mercat a la Plaça.
Amposta Mon Amour és el
nom d’aquesta darrera producció on tornaran a aparèixer els personatges de les altres
dos produccions (L’herència
de l’avi Gisbert (2012) i La consulta del doctor Forcadell
(2014)) com el doctor Forcadell o els germans Gisbert.
«Es tracta de la producció
més ambiciosa i amb més pressupost», assenyala el director
i guionista de la pel·lícula, Jordi Galo, que també avança que
«és el guió més divertit i romàntic dels tres i que vol ser
un homenatge a les pel·lícules clàssiques de l’època».
Les localitzacions del rodatge seran principalment exteriors i, tal com comenta el
productor de la pel·lícula, Jaume Moya, de Filmsnòmades,
es necessiten un mínim d’una
cinquantena d’extres, «però si
en tenim 80, també ens anirà
bé». «Sobretot necessitem xiquets i xiquetes d’entre 6 a 10
anys, vestits amb la indumentària d’aquella època», afegeix.
Tots aquells que vulguen
participar poden inscriure’s
enviant un missatge a l’adreça
cinemamut@gmail.com –M. P.
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TAMBÉ S’OFEREIXEN DOS PROGRAMES PER A JOVES SENSE L’ESO O AMB FORMACIÓ DE GRAU MITJÀ

Arrenca un projecte al Baix Ebre
adreçat a joves universitaris a l’atur
El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha iniciat les
sessions del programa
‘Ocupa’t del teu futur’,
per a la inserció laboral
de joves qualificats
MARINA PALLÁS CATURLA

Una vintena de joves universitaris o amb cicles formatius de grau
superior, d’entre 18 i 29 anys, han
iniciat aquesta setmana el programa del Consell Comarcal del
Baix Ebre «Ocupa’t del teu futur», per aconseguir la incorporació al món laboral.
Durant un any, aquests joves rebran un assessorament on es treballaran competències personals
i professionals encaminades a
trobar una faena a la comarca
d’acord amb el seu perfil acadèmic.
Aquest programa, realitzat en
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, pretén incidir i treballar els aspectes que dificulten l’accés al mercat de treball de joves que, malgrat tenir
una formació superior qualificada, no troben faena com a conseqüència de la situació econòmica o de les actituds personals.
A través del programa, sota la
direcció del coordinador de l’àrea
d’activació econòmica del Consell, Josep Luque, cada jove disposarà d’un itinerari personalit-

Imatge d’una de les primeres sessions que han rebut els joves del
programa ‘Ocupa’t del teu futur’. FOTO: CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
AT U R J U V E N I L

Altres programes
■ En col·laboració amb el Depar-

tament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat, el Consell Comarcal del Baix Ebre també impulsa
dos programes més adreçats a joves de la comarca en situació
d’atur. Per un cantó, s’ofereix el
programa «Joves per l’Ocupació», per a joves d’entre 16 i 25 anys
que tenen o no l’ESO. Sota aquest
programa s’ofereix tutoria i acompanyament, formació professional d’activitats auxiliars de comerç o d’operacions bàsiques de

restaurant i bar, formació per a l’obtenció del títol de graduat en ESO
en cas que no es tinga i experiència professional en empreses
amb un període de pràctiques.
Per l’altre cantó, en cas que es
tinga entre 18 i 29 anys i l’ESO, el
batxillerat o cicles formatius de
grau mitjà, es pot accedir al programa «Fem Ocupació per a Joves». Amb aquesta iniciativa, els
joves podran ser contractats durant sis mesos per empreses de
qualsevol sector econòmic.

zat d’inserció per iniciar el camí
cap a la consecució d’una primera faena.
La iniciativa també contempla una altra branca, amb una vintena d’alumnes més, dedicada a
l’emprenedoria i l’autoocupació
en el sector agroalimentari i turisme, dos sectors que s’estan dinamitzant des del Consell Comarcal del Baix Ebre.
«En aquest programa es treballen competències personals,
socials i professionals que també inclouen conèixer de primera mà l’entorn econòmic i social
del territori», expliquen les tècniques del programa, Carla Aliau,
Núria Sayas i Elvira Figueres.
El programa té una durada
d’un any, fins desembre, però els
interessats poden anar incorporant-se al llarg de l’any. Les sessions són individuals i col·lectives, acostumen a ser unes sis mensuals de forma individual, que
depenen de la necessitat de cada
jove, i en un menor nombre de
forma col·lectiva.
Les tècniques expliquen que
els perfils dels joves del programa
són sempre molt variats i que poden pertànyer a dos grans grups
generals: els que no troben faena perquè tenen estudis d’un sector amb poca oferta de treball al
territori (el de la indústria, per
exemple) i els que tenen mancances de competències personals i
necessiten una orientació i un assessorament a tots els nivells.

AVUI HI HAURÀ LES CORRIDES DE RUCS

La Fatarella celebra aquests
dies la Festa Major d’Hivern
■ La Fatarella es troba endinsa-

da en plenes festes majors d’hivern, dedicades a Sant Blai, que
s’allargaran fins demà, dilluns.
Ahir a la tarda va celebrar-se
un dels actes més multitudinaris,
esperats i clàssics de les festes: el
ball de la jota amb les tortades de
Sant Blai. Es tracta d’un ball tradicional del poble ballat sostenint
alhora un pastís de diversos pisos
beneït. A la nit, la reconeguda orquestra Nova Saturno va ser la
protagonista al ball al casal.
Avui la jornada està dedicada
als quintos, amb una cercavila
pels carrers del poble amb la banda La Lira durant el matí.
A les 13 hores, després de la missa, a l’Avinguda Catalunya des de
la Font de Borràs fins a la Mare de
Déu del Carme, es farà la tradicional corrida de rucs, un altre dels

actes més clàssics i participatius.
Tot seguit, després del repartiment de premis de la llançada,
començarà la plega a benefici
dels quintos.
El ball de la jota, aquest cop
amb els quintos, es repetirà a la
plaça com la tarda anterior, a les
17.30 hores. Aquesta nit serà l’orquestra Tangara qui oferirà el ball
al Casal. Després hi haurà sessió
de música jove.
Per demà, dilluns, la jornada serà dedicada a les dones, amb la
festivitat de Santa Àgueda. A les
12 hores es disputarà el XXIII
Concurs de Birles, organitzat per
l’Associació de Jubilats i l’Ajuntament, al camp de futbol.
Hi haurà premis pels primers
classificats de cada categoria:
masculina, femenina (de 9 metres) i infantil. També hi haurà un

Moment d’ahir a la tarda del ball de la jota amb les tortades de Sant Blai. FOTO: JOAN REVILLAS
obsequi per a tots els participants.
Finalment, per concloure les
festes majors, a les 19 hores tindrà lloc l’última sessió de ball al
Casal, aquest cop amb el grup
Armonic’s.

Per als més petits, durant tot
el cap de setmana hi haurà atraccions, davant del Casal. Demà,
dilluns, seran gratuïtes de les
11.00 a les 14.00 hores i de les
16.00 a les 18.00 hores.

Paral·lelament als actes festius, també es pot visitar, avui i
demà, el XX Premi de Fotografia
de la Terra Alta, de 18.30 a 20.30
hores a l’antiga biblioteca-Casal
de la Vila. –M. P.

