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L’Ametlla celebra la vuitena
Trobada de Vela Llatina
■ L’Ametlla de Mar celebra el pro-
per dissabte, 6 de juliol, la vuite-
na edició de la Trobada de Vela
Llatina Golf de Sant Jordi, esde-
veniment iniciat l’any 2006 amb
motiu de la commemoració al
municipi de la Diada del Pesca-
dor i els Oficis del Mar.

Organitzada per l’Associació
de Vela Llatina La Cala, l’edició
d’aquest any comptarà amb una
quinzena d’embarcacions parti-
cipants, algunes d’elles vingudes
d’arreu de la costa catalana i el
País Valencià.

La trobada s’iniciarà a les 11.30
del matí, davant del Centre d’In-
terpretació de la Pesca, on seran
tots els bastiments, de vela llati-
na, i on tindrà lloc el Memorial
Antònia Vilàs, en homenatge a la
compositora d’havaneres de la
Barceloneta. Es tracta de l’auto-

ra de l’emblemàtica havanera Ma-
re, vull ser pescador, i que va de-
dicar la seva última creació a
l’Ametlla de Mar. Aquesta hava-
nera, titulada Clam a la Mare de Déu
de la Candelera, serà interpreta-
da dissabte per primera vegada,
per part dels alumnes de l’Esco-
la Municipal de Música de l’Amet-
lla de Mar, els quals també inter-
pretaran la seva havanera més
coneguda. L’acte comptarà amb
la presència del fill i d’altres fami-
liars de Vilàs.

A continuació s’iniciarà la na-
vegada fins a la platja de Sant Jor-
di d’Alfama, lloc on s’ha previst la
part més cultural de l’acte. El Cas-
tell de Sant Jordi albergarà les
conferències programades amb
l’objectiu de donar valor cultu-
ral i històric a la trobada. Les xer-
rades previstes són ‘Història del

Castell de Sant Jordi d’Alfama’,
a càrrec d’Andreu Clarós; ‘Els
Templers, breus notes històri-
ques’, pel doctor Antoni Serés,
prior de l’Orde del Temple; ‘Les
torres de guaita al golf de Sant

Jordi’, a càrrec de l’escriptor Marc
Solé, autor del llibre ‘Les torres
de guaita a Catalunya’; i ‘Els atacs
pirates al golf de Sant Jordi’ per
Gerard Martí, director del Mu-
seu Local de Cambrils. «Inten-

tem conjugar la navegació tradi-
cional amb la recuperació del pa-
trimoni cultural de la nostra cos-
ta», comenta Joan Muñoz, secre-
tari de l’Associació de Vela Llatina
La Cala.

Dues barques de vela llatina, al port de l’Ametlla de Mar. FOTO: AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR
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Deltebre torna a convertir-se
aquest mes de juliol en motor cul-
tural del territori amb la celebra-
ció d’una nova edició del Festi-
val Deltebre Dansa. Més de 150
ballarins arribats de tot el món,
des de Hong Kong a Veneçuela
passant per 45 països més, s’han
establert aquests dies al munici-
pi del delta de l’Ebre per partici-
par en la trentena de tallers exclu-
sius que ofereix el certamen, im-
partits per ballarins i coreògrafs
de prestigi en l’àmbit internaci-
onal. De forma paral·lela, el fes-
tival ofereix actuacions i propos-
tes culturals cada dia, fins al 13
de juliol.

El festival està obert a la ciu-
tadania amb la celebració de ta-
llers per al públic local i no ex-
pert, els quals poden practicar
dansa contemporània, iniciació
al zumba, al hula hop i, fins i tot,

s’han programat tallers de dan-
sa en família, pensats especial-
ment per a la interacció entre pa-
res i fills.

«Els cursos són totalment gra-
tuïts i cada vegada compten amb
més acceptació entre els veïns
del municipi», comenta al Diari
el promotor del festival, el ba-
llarí i coreògraf tortosí Roberto
Olivan.

Una altra forma d’interacció
entre el festival i Deltebre són les
actuacions i les col·laboracions
amb entitats i grups locals. Així,
el certamen va arrencar dilluns
amb un concert dels deltebrencs
Crator, mentre que també hi ha
relació i interacció amb d’altres
propostes culturals amb seu al
municipi, com és el cas del Festi-
val Bouesia.

Un plat fort són les actuacions
previstes cada nit d’artistes i ba-
llarins presents al municipi i
convidats. Entre altres, es veu-
rà a Deltebre una de les creaci-
ons d’Olivan (gestada precisa-
ment a la població): A place to
bury strangers (el 8 de juliol) o
Atzar de Pepa Plana (aquesta
nit); a més de concerts i espec-

tacles especialment adaptats per
a l’ocasió. El dissabte 13 de juli-
ol també es podran veure algu-
nes creacions de ballarins que

s’hauran gestat en els tallers duts
a terme aquests dies.

Aquest festival i curs interna-
cional de dansa va veure la llum

el 2004 a Tortosa i des del 2008
té la seu a Deltebre, on la com-
panyia Enclave d’Olivan hi té
també una base permanent de
creació.

Segons explica al Diari el ba-
llarí i coreògraf, la cita ha viscut
una progressió molt important
i s’ha convertit en un referent
dins del seu àmbit. Però Olivan
també lamenta les dificultats as-
sociades a l’actual context eco-
nòmic i les restriccions i retalla-
des que està patint el sector de la
cultura en general.
■ ■ ■
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La dansa, el circ
i la música
prenen Deltebre

Els veïns de Deltebre poden participar cada matí als tallers d’iniciació
gratuïts. FOTO: JOAN REVILLAS

150 ballarins de fins a 47 nacionalitats
participen en els tallers i el festival que
organitza el coreògraf Roberto Olivan

Els veïns poden
participar en tallers
gratuïts d’iniciació
a la dansa, tots
els matins

Estiu
Un grup de ballarins, en ple taller de dansa. FOTO: JOAN REVILLAS


