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LA RÀPITA ■ L’A CC I Ó R E I V I N D I C AT I VA E S VA D U R A T E R M E A L A P L ATJ A D E L T R A B U C A D O R

L’ANC convoca 300 persones per
desplegar el mosaic dedicat a Juncker
■ El Delta de l’Ebre fou l’escena-
ri ahir del segon mosaic que des-
plega l’Assemblea Nacional Ca-
talana en defensa del dret a de-
cidir, aquest cop dedicat a Jean
Claude Juncker i Martin Schulz,
presidents de la Comissió i del
Parlament Europeu.

Un total de 300 persones es
van concentrar a la platja del Tra-
bucador, al terme de Sant Carles
de la Ràpita. En un ambient fa-

miliar i festiu, els assistents van
aguantar dues lones, una amb una
urna amb el missatge «It’s time
#SíSí», i l’altra, amb els rostres
de Juncker i Schulz, tot i que el
fort vent no ho va posar gens fà-
cil. L’activista del Delta Josep Po-
let fou l’encarregat de llegir el
manifest.

L’acció s’inclou dins la cam-
panya d’actes que l’ANC desen-
voluparà durant tot l’estiu, en

què a més de fer V arreu dels mu-
nicipis del país es desplegaran un
total de 10 grans lones amb mis-
satges dirigits a líders mundials,
que seran claus, a parer de l’ANC,
a l’hora del reconeixement inter-
nacional de la causa catalana.

Altres murals aniran dirigits a
Angela Merkel, François Hollan-
de, David Cameron, Matteo Ren-
zi, Ban Ki Moon, Dilma Roussef,
Papa Francesc i Fredik Reinfeldt.

Imatge de les dues lones que ahir a la tarda es van desplegar a la platja
del Trabucador. FOTO: ACN

EBRE Nou foc forestal a Tivissa. Ahir es va iniciar un nou incendi forestal
a Tivissa, el tercer en les últimes setmanes. El foc es va declarar a la
partida de les Càrcoles i a les 22.30 hores va quedar estabilitzat. P 25
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Prop d’un centenar d’artistes van
ballar ahir entre els arrossars del
Delta. Es tracta d’una perfomance,
emmarcada en el festival Deltebre
Dansa,onelfangjugaunpaperclau.

Si bé no és l’activitat més im-
portant, la denominada ‘dansa
entre els arrossars’ és la més visu-
al i desenfrenada i ja s’ha conver-
tit en el principal reclam d’un cer-

tamen que, fins al 27 de juliol,
planteja cursos i espectacles de
dansa i circ d’alt nivell en espais
emblemàtics del Delta.

Enguany compleix la seva de-
sena edició amb 150 ballarins, ac-
tors i artistes de circ d’arreu del
món, de cinquanta nacionalitats
diferents. D’aquests, bona part
van voler enfangar-se en aquesta
coreografia improvisada dins d’un
camp d’arròs.

Una barreja de balls, gestos,
abraçades, corredisses i jocs, amb
el fang i els manolls de plantes
d’arròs com a únics elements a
escena. La perfomance fou, un any
més, l’espectacle més visual i atre-
vit del programa Deltebre Dansa,
un festival que en els seus inicis
se celebrava a Tortosa.

Assentat des del 2008 a Del-
tebre, l’organització treu el mà-
xim partit dels camps d’arròs.
Conviden tots els artistes que es
reuneixen en el marc del certa-
men a participar en la ‘dansa en-
tre els arrossars’ i molts –si bé no
tots– accepten. El reconegut ba-
llarí Roberto Olivan, impulsor i
director de Deltebre Dansa, re-
cordà ahir que en la primera edi-
ció els artistes no gosaven em-
brutar-se i tímidament posaven
els peus al camp, però ràpida-
ment es van anar engrescant i en-
fangant-se de cap a peus.

«S’acaben tirant com si fos
una piscina», explicava Olivan.
L’activitat es va plantejar com un
«extra» més, a manera de visita
i joc als camps d’arròs, però la
gran expectació que desperta la
perfomance ha fet que sigui un ac-
te imprescindible i intocable del
programa. «En una ocasió ens ha-
víem plantejat d’aturar-ho, però
lagentenshodemanacadacopmés
perquè és molt plàstic, visual, cri-
daner i, sobretot, gens quotidià»,
afirmà a l’ACN.

El show, amb una durada d’en-
tre vint i trenta minuts, s’inspi-
ra en uns jocs i curses als camps
que tradicionalment es feien a la
regió, segons els va relatar un vi-
latà de la zona.

Durant les dues setmanes de
festival es programa un especta-
cle per dia. Deltebre Dansa atrau
mig miler de persones diàriament
de públic d’arreu. El festival s’ha
consolidat través dels anys fins a
convertir-se en una referència
per als professionals del movi-
ment i de la creació contempo-
rània. Són dues setmanes d’in-
tensa activitat cultural, espai d’in-
tercanvi, que reuneix diferents
cultures i disciplines artístiques.

DELTEBRE ■ E L F E ST I VA L D E LT E B R E D A N S A AT R A U B A L L A R I N S D E M Ú LT I P L E S N A C I O N A L I TAT S

Un centenar de ballarins s’enfanguen
a l’arrossar en una dansa improvisada

Els ballarins ahir durant la improvisació als arrossars del Delta. FOTO: ALBA MARINÉ

Els ballarins participen en el festival Deltebre Dansa. FOTO: ALBA MARINÉ

És l’espectacle més esperat pel públic del
festival Deltebre Dansa, que es celebra fins al
27 de juliol al cor de l’espai natural


