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El CEIP Agustí Barberà d’Amposta,
premi Medi Ambient 2008
El col·legi públic Agustí Barberà
d’Amposta va ser un dels guardo-
nats ahir amb els premis Medi Am-
bient 2008 de la Generalitat, que
reconeixen el treball de persones
i entitats en favor de la protecció
i millora de l’entorn, en els àmbits
de la mitigació del canvi climàtic i
la reducció i reciclatge de residus.

El Departament de Medi Am-
bient reconeix així el conjunt d’ac-
tuacions realitzades al centre edu-

catiu de la capital del Montsià, di-
rigides a la reducció de les deixa-
lles i a la reutilització de materi-
als amb la implicació de les famí-
lies. El CEIP Agustí Barberà està
reconegut com a Escola Verda des
de fa prop d’una dècada. Des de lla-
vors du a terme iniciatives de reduc-
ció de residus, com ara substituir
els gots de plàstic del centre per
tasses particulars, fer sabó amb oli
usat, compostatge per a l’hort es-

colar o substituir l’ús de paper
d’alumini dels esmorzars per una
carmanyola entre els alumnes d’in-
fantil.

També van rebre el premi Me-
di Ambient 2008 el Servei Educa-
tiu del Priorat, el Consell Comar-
cal de la Conca de Barberà i l’Ajun-
tament de Deltebre, aquest darrer
per la campanya duta a terme per
reduir l’ús de bosses de plàstic en-
tre els ciutadans.

◗ Un grup d’alumnes del CEIP Agustí Barberà d’Amposta, a l’hort escolar
que cuiden. FOTO: JOAN REVILLAS

Un concert del guitarrista de l’illa
Maurici Erwyn Seeruton donarà
el tret de sortida aquest
diumenge a les quartes Jornades
Musicals de l’Ermita de la Pietat
d’Ulldecona. El certamen, que
compta amb un públic fidel
procedent tant de les Terres de
l’Ebre com del Maestrat, torna a
apostar enguany per un cartell
heterogeni que portarà al
santuari estils tan diversos com
la rumba flamenca, la psicodèlia,
el ‘soul’ o la música de circ,
prioritzant la qualitat i la
descoberta.

PER M. MILLAN

El cicle redueix enguany els con-
certs i els trasllada tots a l’exteri-
or del recinte de l’ermita. La cita
serà tots els diumenges del 8 de
juny al 13 de juliol, a les 20.30 ho-
res i amb l’entrada gratuïta.

Per a la tardor i a l’interior del
santuari es deixaran les propos-
tes més intimistes que fins ara
també tenien cabuda en les Jor-
nades, «en un nou cicle més espe-
cialitzat i orientat cap a la world
music o el jazz», segons comenten
des de l’organització.

Amb tot, el jazz també serà pre-
sent en l’inici de les Jornades aquest
proper diumenge de la mà d’Erwyn
Seeruton, un guitarrista i intèr-
pret seduït, a més, pel gospel i la
música ètnica del seu país, el Se-
gà, que neix de la confluència en-
tre la música africana i la cultura
criolla de Maurici.

A l’ermita d’Ulldecona presen-
tarà el seu nou disc Beyond my
Mind, on inclou composicions prò-
pies, adaptacions de temes clàssics

del jazz i temes populars de l’illa
Maurici.

La següent proposta del cartell
(15 de juny) serà la de Pantanito,
formació liderada pel cantant del
mateix nom que reformula la rum-
ba catalana en un estil que han au-
toanomenat Neocalorrismo.

Canviant radicalment de pro-
posta, el 22 de juny serà el torn
dels sons jamaicans dels The Kinky
Coo Coo’s, experimentada for-

mació barcelonina que ha tocat
arreu d’Europa i ha compartit es-
cenaris amb pesos pesants del reg-
gae com ara Laurel Aitken.

I del reggae, les Jornades Mu-
sicals passaran al funk i el rock, de
la mà del grup Phat Fred (29 de
juny). La formació, amb músics
catalans, argentins i anglesos, pre-
sentarà les cançons del seu dar-
rer treball discogràfic, Don’t spoil
the soup.

El 6 de juliol repetiran a l’esce-
nari de l’ermita de la Pietat els Ass
Trio, que ja van ser presents en la
tercera edició de les Jornades amb
un notable èxit. I per posar punt
i final al cicle, el 13 de juliol arriba-
ran els Dúmbala Canalla, grup ca-
talà que barreja de forma imagi-
nativa i única les músiques de circ,
jueves i gitanes.
■ ■ ■
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La música envaeix un any més
l’ermita de la Pietat d’Ulldecona

◗ Els membres de Dúmbala Canalla, formació que posarà punt i final
a les jornades el dia 13 de juliol. FOTO: DT
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La ‘Carmen’ de Ramon
Oller arriba a Amposta
La dansa pren aquest cap de set-
mana el protagonisme a Ampos-
ta en el marc dels actes pel cen-
tenari de la concessió del títol de
ciutat. El director i coreògraf Ra-
mon Oller presenta a la capital
del Montsià la seva versió de Car-
men, interpretada pels ballarins
de la Companyia de Dansa Me-
tros. L’espectacle tindrà lloc dis-
sabte, a les 22 hores, a l’auditori
de la Lira Amposta.

Oller pren la partitura de Bizet,
acompanyada també per música
original de Martirio, per tal de
mostrar la dona d’avui des del
marc de referència de la cigarre-
ra que lluita per ella mateixa, vi-
tal i seductora. A escena, Car-
men, Don José i la resta de perso-
natges del drama ballaran la lluita,
la seducció i la complexitat que

significa relacionar-se a través
de codis ancestrals.

Ramon Oller és un dels refe-
rents de la dansa al país. Al cap-
davant de la seva companyia Me-
tros ha creat més de vint espec-
tacles i ha col·laborat també en
creacions de la Compañía Naci-
onal de Danza, el Ballet Nacio-
nal de España i el Ballet Hispáni-
co de Nueva York, entre altres.

Aquesta és la segona activitat
cultural que Amposta celebra per
commemorar el seu centenari
com a ciutat, després de la recre-
ació de l’arribada de l’alcalde Pa-
lau el 1908 que va tenir lloc el pas-
sat mes de maig. Fins a mitjan
2009 hi ha previst un complet
programa d’actes que inclou un
mercat d’època, exposicions i
conferències.
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Siniestro Total, a la festa
de premis de l’Ebre Musik
El grup de rock gallec Siniestro To-
tal serà el cap de cartell aquest
dissabte 7 de juny de la festa de lliu-
rament dels premis Ebre Musik,
organitzada per la regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Tor-
tosa. L’acte començarà a les on-
ze de la nit i comptarà també amb
l’actuació dels tres grups finalis-
tes de l’edició d’enguany del con-
curs, dedicat a noves formacions
del territori. En primer lloc sor-

tirà a l’escenari Main Road, un
grup de pop-rock que ha estat el
tercer classificat, amb un premi
de 600 euros. El segon premi, do-
tat amb 900 euros, ha recaigut
en el grup de metal The mirror
eyed doll. I abans de Siniestro
Total actuaran els guanyadors
del certamen, Tumbuctú (mes-
tissatge), els quals han obtingut
com a premi 2.000 euros i la gra-
vació d’un videoclip.

Tots els concerts
del cicle es fan a
la zona exterior del
santuari i l’entrada
és gratuïta


