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El ballarí i coreògraf Roberto Oliván
rep un premi Ciutat de Barcelona 2013
■ El ballarí de trajectòria interna-
cional, intèrpret, creador i dina-
mitzador en especial del projec-
te Deltebre Dansa, Roberto Oli-
ván, ha rebut el premi Ciutat de
Barcelona 2013. El coreògraf ha
rebut el guardó en la categoria de
dansa per A place to bury stran-
gers, considerat «un espectacle
vital i poètic que transmet ener-
gia i plaer per la dansa», segons va
determinar el jurat. El regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Del-
tebre, Joan Alginet, s’ha mostrat
satisfet i ha subratllat que «és un
reconeixement al treball ben fet
d’Oliván i alhora projecta enca-
ra més Deltebre i la dansa al món».

Format a l’Institut del Teatre
de Barcelona i a l’escola P.A.R.T.S.
de la coreògrafa Anne Teresa de
Keersmaeker (Rosas), amb qui
ha treballat en diferents espec-

tacles; Oliván va fundar a Bèlgi-
ca la seva companyia l’any 2003,
amb la qual ha creat nombrosos
espectacles que s’han vist arreu
del món. Ha impartit un gran

nombre de classes i tallers i ac-
tualment combina la tasca co-
reogràfica i com a ballarí amb la
direcció artística del Festival Del-
tebre Dansa des de l’any 2004.

Roberto Oliván, a la dreta, amb el premi. FOTO: AJUNTAMENT DE DELTEBRE

REDACCIÓ

El municipi de Flix ha iniciat una
campanya solidària per recollir
aliments per a famílies necessi-
tades de la població. Porta per
nom ‘De Flix per a Flix’ i es trac-
ta que els veïns comprin produc-
tes per destinar-los a les famíli-

es que el consistori ha identifi-
cat que els necessiten. Concre-
tament, a la població del nord de
la Ribera hi ha 40 famílies, unes
100 persones, que tenen serio-
ses dificultats per aconseguir
menjar i productes de primera
necessitat i fins i tot han de re-
córrer a buscar-los entre els con-

tenidors d’escombraries. Els pro-
ductes que es recolliran són bà-
sicament envasats i conserves.
La compra es realitzarà als su-
permercats BonÀrea, Bonpreu,
Plusfresc, Queviures Eva, Schlec-
ker i Spar. En cada un d’aquests
establiments ja ha un espai per
deixar-hi els productes comprats.
També hi ha voluntaris que in-
formaran i ajudaran els clients
que ho necessitin.

La campanya es va iniciar el
passat dilluns, 10 de febrer, i aca-
barà el dissabte 1 de març.
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Flix recull aliments per a les
famílies desfavorides del municipi
La campanya ‘De Flix per a Flix’ s’allargarà
fins al proper 1 de març i compta amb la
col·laboració de sis supermercats

La campanya pretén recollir, sobretot, productes envasats i conserves. FOTO: JOAN REVILLAS

POLÍTICA

Marc Puigdomènech, de 34 anys, nou president
local d’Esquerra Republicana a Tortosa
■ Marc Puigdomènech és el nou president local d’ERC a Torto-
sa, en substitució de Felip Monclús. Dimarts a la nit, el partit va
celebrar una assemblea extraordinària a la capital del Baix Ebre
per renovar l’executiva local. Integrada per un total de dotze per-
sones, es combina la continuïtat amb diversos membres de l’an-
terior executiva, així com noves incorporacions. El nou presi-
dent local té 34 anys i va nàixer a Banyoles. És llicenciat en Cièn-
cies Polítiques i treballa al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Marc Puigdomènech, a l’esquerra de la imatge. FOTO: ERC

MONTSIÀ

Xerrades d’Unió de
Pagesos sobre els
canvis de la PAC
■ El sindicat agrari Unió de Pa-
gesos organitza avui, dijous,
dues xerrades a Mas de Barbe-
rans i la Sénia sobre els canvis
que comportarà l’aplicació de
la nova Política Agrària Comu-
na (PAC), a càrrec de Josep Car-
les Vicente, responsable d’or-
ganització del sindicat. La pri-
mera xerrada tindrà lloc a les
18.30 hores, al Centre Cívic de
Mas de Barberans, mentre que
a la Sénia es durà a terme a
l’ajuntament, a partir de les
21.00 hores.

VITICULTURA

Vuit cellers de la DO
Terra Alta exposen els
vins a El Corte Inglés
■ El Consell de la Terra Alta ha
coordinat una acció de promo-
ció i venda dels productes agroa-
limentaris de qualitat de Cata-
lunya, que tindrà lloc als dos
centres més emblemàtics d’El
Corte Inglés de Barcelona (plaça
de Catalunya i Diagonal), del 7
de febrer al 15 de març. Hi se-
ran presents vuit cellers de la
DO Terra Alta. Agrícola Sant
Josep de Bot i Altavins Viticul-
tors de Batea presentaran els
seus cellers tot fent un tast dels
seus vins.
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Polèmica a Amposta per
les bases del Carnaval
■ El Carnaval i les bases per a la
desfiladadecomparsesd’Ampos-
ta ha aixecat una nova polèmi-
ca entre el grup d’ERC i el go-
vern municipal de CiU. Els re-
publicans asseguren que es van
assabentar d’aquestes bases el
passat 28 de gener de 2014, amb
la seva publicació al Butlletí Ofi-
cial de la Província de Tarrago-
na. El portaveu Adam Tomàs les
ha qualificat «d’absurdes».
«Obliguen les comparses a te-
nir una assegurança de respon-
sabilitat civil quan l’Ajuntament
assumeix aquest aspecte en al-
tres activitats que organitza».
A més, «hi ha punts de les bases
que no se sap ben bé què signi-
fiquen, com el que prohibeix a
les comparses dur publicitat co-

mercial o política», afirma To-
màs. Per tot plegat, el Grup Mu-
nicipal d’ERC ha entrat una pre-
gunta per escrit perquè l’Ajun-
tament d’Amposta informi sobre
el contingut general d’aques-
tes bases.

Per la seva banda, el govern
municipal va fer públic ahir un
comunicat en què mostra la se-
va perplexitat per les crítiques
d’ERC, a qui acusa de fer opo-
sició a base de polèmiques «i
sense cap proposta». L’alcalde,
Manel Ferré, va lamentar que
ERC «vulgui treure suc d’aques-
ta qüestió quan en el seu mo-
ment, quan se’ls va informar del
contingut de les bases en la co-
missió de Cultura, no van tenir
res a objectar».


