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El PSC proposa un pla de dinamització
per a l’àrea d’influència de les nuclears
■ Els socialistes de l’Ebre han
destacat les propostes que el PSC
està treballant per la via de les
esmenes per millorar el projecte
de llei del govern de Catalunya
sobre les emissions contaminants
d’òxids de nitrogen que produ-
eixen els avions, de l’impost so-
bre la producció termonuclears
d’energia elèctrica i de l’impost
sobre l’emissió de gasos i partí-
cules a l’atmosfera. El dirigent

socialista Manel de la Vega ha po-
sat èmfasi sobretot en el fet que
com a mínim el cinquanta per
cent es destini a elaborar un pla
de dinamització econòmica a
l’àrea d’influència de les centrals
nuclears. En aquest sentit, ha re-
cordat que el pla s’hauria d’acor-
dar amb els ajuntaments del ter-
ritori. De la Vega ha recordat que
si aquest impost sobre la produc-
ció termonuclear «s’hagués apro-

vattalcomesvaproposarl’any2011
en el debat de mesures fiscals i
financeres, a hores d’ara la Ge-
neralitat ja hauria recaptat al vol-
tant de 140 milions d’euros».

Per la seva banda, el portaveu
socialista al Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, Josep Solé
Arnal, ha recordat que aquest ens
va aprovar una declaració insti-
tucional per tal que part del nou
impost revertís a la comarca.
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Caminada popular vora el
mar per Alcanar i la Ràpita
■ L’Institut per al Desenvolu-
pament de les Comarques de
l’Ebre (Idece) organitza la se-
gona Caminada Popular, que
enguany tindrà lloc el proper
diumenge 27 d’abril entre Al-
canar i Sant Carles de la Ràpi-
ta. Concretamet, esf arà un re-
corregut entre Sòl de Riu, a la
desembocadura del riu Sénia
que esdevé el límit territorial
amb el País Valencià, i el parc

de Garbí de Sant Carles de la
Ràpita, per la vora de la mar.

A les 8.30 h del matí els par-
ticipans recolliran les acredi-
tacions al Parc de Garbí i a les
9.00 h sortiran els autobusos
cap a Sòl de Riu, on la camina-
da començarà a les 9.30 h. El
preu de les inscripcions és de
5 euros i es poden fer efectives
fins al 24 d’abril, segons ha in-
format l’Idece.

L’EtcA (Escola de Teatre i Circ
d’Amposta) comença a ges-
tar-se a principis de l’any

2013. Els professionals que la van
engegar porten tots més de deu
anys de trajectòria en el món del
teatre professional, tant en l’àm-
bit artístic com en la docència;
valoraven la necessitat d’agluti-
nar-ho tot sota la modalitat d’una
escola que fos entitat formativa
de referència en teatre físic i tèc-
niques de circ a tot el territori,
alhora que funcionés de nexe amb
totes les iniciatives i propostes for-
matives d’arreu de Catalunya
d’aquesta especialitat. Al gener
de l’any passat comencen a dia-
logar amb les diferents regido-
ries de la ciutat per concretar el
format de l’escola que, finalment,
s’anuncia ja com una realitat al
maig de l’any 2013, amb el suport
institucional de l’Ajuntament
d’Amposta i de la Unió Filhar-
mònica d’Amposta.

La ciutat d’Amposta en els úl-
tims anys està apostant d’una
manera molt encertada per la
cultura i les arts emergents. És
una ciutat amb un potencial ar-
tístic molt important, i on l’es-
port també hi té un paper desta-
cat dins el ventall de propostes for-
matives que ofereix la ciutat. Tot
això va fer que consideressin Am-
posta com l’espai òptim per po-
sar en marxa una escola on el circ
modern i el teatre físic fossin la
nota predominant. En aquest pri-
mer any, amb formació regular,
ronden la setantena d’alumnes;
si s’afegeixen les persones que
han realitzat algun curs intensiu
de cap de setmana o altres cur-
sos específics, el nombre es po-
dria triplicar. L’ EtcA ofereix una
formació bàsica en teatre físic i
tècniques de circ per als qui vul-
guin conèixer una mica aquest

art, però no està orientat només
a formar professionals en la ma-
tèria sinó que també posa les ei-
nes que ofereixen aquestes dis-
ciplines, el teatre i el circ, al ser-
vei d’altres àmbits professionals

en què la comunicació i la crea-
tivitat desenvolupen un paper
fonamental. Les aplicacions te-
atrals per exemple en educació
són extraordinàries. Els tres àm-
bits formatius que volia garan-

tir l’EtcA són ja una realitat en
aquest primer any d’activitat.
L’EtcA ofereix una formació re-
gular en teatre físic i tècniques
de circ, imparteix formació i as-
sessorament a grups de teatre
amateur del territori, realitza ta-
llers regulars a diferents escoles
de primària i secundària, han en-
gegatcursosdeformacióperalpro-
fessorat, i darrerament han sig-
nat un conveni amb APASA per
continuar el projecte teatral amb
usuaris de la seva entitat, que vo-
len potenciar. Els tres àmbits for-
matius de l’escola: artístic, pe-
dagògic i d’integració han co-
mençat a caminar aquest curs.

El 2014 ha estat el primer any
que s’ha celebrat el Dia Mundial
del Teatre a Amposta. Ho van fer
convidant un professional de re-
ferència com és el Sr. Berty Toví-
as, amb una trajectòria d’aques-
tes de tota la vida dedicat al tea-

tre i principalment, a la pedagogia
teatral. Ell va començar de la mà
de Carme Serrallonga i Albert
Boadella. Actualment és profes-
sor a l’Institut del Teatre, des de
fa quasi trenta anys, director de
l’Escola Internacional Estudys
de Teatre Berty Tovías, i direc-
tor de diferents muntatges aquí
i a Iberoamèrica… vaja, tota una
personalitat en teatre. El van con-
vidar perquè realitzés una mas-
ter class en la pedagogia teatral
de Jacques Lecoq adreçada als
alumnes de primer curs d’adults
i oberta a persones interessades.
Les places es van omplir, fins i
tot van ampliar-les una mica do-
nada la gran demanda. Prèvia-
ment a la classe va tenir lloc la
lectura del manifest del Dia Mun-
dial del Teatre.

Properament anunciaran
l’oferta de cursos per aquest es-
tiu, concretament al mes de juli-
ol. Hi haurà cursos de tècniques
circenses (aeris i acrobàcia), i
cursos teatrals ( iniciació al tea-
tre, interpretar davant la càme-
ra) i d’aplicacions educatives. Ho
anunciaran durant les properes
setmanes. El curs vinent el rep-
te és ampliar cursos, anar con-
solidant-se com una oferta forma-
tiva de proximitat, arrelats a les
necessitats i potencialitats del
territori; i, és clar, convertir el
Dia Mundial del Teatre i del Circ
en dues jornades festives impor-
tants per a la ciutat .

L’Escola de Teatre i Circ d’Am-
posta, dirigida per Jordi Príncep,
es troba al carrer Miralles i s’hi
pot contactar trucant al 657 931
625 o enviant un correu a etca.in-
fo@gmail.com. També es pot tro-
bar informació a www.festea-
tre.com i a Facebook.com/EscolaEt-
cA. A més disposen de Twitter:
@EscolaEtcA.

Formació artística( )Gent de
l’Ebre

Per VICKY MAIGÍ

L’Escola de Teatre i Circ d’Amposta ofereix una formació bàsica en teatre físic i tècniques de circ,
i també posa les eines que ofereixen aquestes disciplines al servei d’altres àmbits professionals
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