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Endesa Educa ensenya el valor de l’energia
a uns 3.000 alumnes de la demarcació
■ Un total de 2.880 estudiants
de la demarcació de Tarragona,
procedents de 64 centres do-
cents, han participat durant el
darrer curs escolar en el progra-
ma educatiu d’Endesa, Endesa
Educa, per aprendre a fer un ús
eficient i racional de l’electrici-
tat. Aquesta xifra suposa un in-
crement del 65 per cent respec-
te al curs anterior, en què es van
registrar uns 900 participants.

L’augment es deu, d’una ban-
da, als visitants que ha rebut en-
guany el Centre d’Informació de
la Central Nuclear d’Ascó, que
són el doble que l’any passat, i a
l’ampliació del taller itinerant
per primària ‘Granja Energia’.

El Centre d’Informació d’Ascó
ha rebut, concretament, 1.709 vi-
sitants de 38 centres docents. Es
tracta d’un espai divulgatiu al cos-
tat del recinte de la instal·lació ge-

neradora on s’ofereixen visites
guiades i s’imparteixen, també,
activitats ludicodidàctiques amb
material educatiu adaptat als di-
ferents nivells dels alumnes.

D’altra banda, el taller itine-
rant sobre generació renovable,
‘Granja Energia’, ha impartit du-
rant el curs escolar 31 tallers a di-
verses escoles de Tortosa, Reus
i Tarragona, on han participat un
total de 682 estudiants.

Imatge d’un dels tallers en què han participat alumnes de Tarragona i
l’Ebre. FOTO: ENDESA
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Ja fa més d’una setmana que Del-
tebre Dansa es troba a la seva de-
sena edició en plena acció de pro-
postes, tallers i activitats del món
de l’espectacle amb una intensa
activitat cultural i espai d’inter-
canvi a la població de Deltebre,
al Baix Ebre.

Des dels seus inicis l’any 2004,
aquest festival ha anat consoli-
dant-se fins a convertir-se en un
referent per als professionals de
la dansa i de la creació contem-
porània. En les últimes edicions,
han passat pels diferents tallers
més de 900 participants que han
pogut realitzar tant balls com
exercicis de circ o interpretacions.

Una de les seves caracterís-
tiques principals és la varietat
d’arts escèniques i actuacions
que es porten a cap durant les
dues setmanes de durada que té
el festival.

Deltebre Dansa compta amb
l’agrupació de ballarins, actors i
artistesdecircd’arreudelmónamb
una formació d’alta qualitat rebu-
da per professors internacionals.
Ajuntant alumnes i professors
s’arriba a englobar una trentena
de diferents nacionalitats.

Aquest any, a part dels cur-
sos que es troben incorporat din-
tre del programa, també s’ha
ofert tres cursos d’iniciació gra-
tuïts per tot aquell que vulgui
començar a conèixer el món de
la dansa.

Un dels tallers que més inte-
rès i curiositat ha despertat ha

estat el taller d’iniciació al Bolly-
wood, amb dansesoriginàries de
l’Índia. Impartit per Narendra
Shivajirao Patil, conegut com a
NASP, aquest taller té l’objectiu
de donar llibertat a les emocions
i expressions a través d’aquest
ball tant colorit.

Movent malucs, coll, braços
i peus ràpidament, els partici-
pants aprenen els moviments
bàsics de la dansa Bharatnatyam
i del Banghra, danses del nord de
l’Índia, però també conflueixen
moviments de hip-hop per donar-
li un toc modern i creatiu al taller.

La plaça del carrer Major de
Deltebre s’omple fins dalt amb
persones de diferents edats i in-
quietuts per poder realitzar aques-
tes classes i fer l’actuació final
aquest dissabte.

Maria Moya, una de les parti-
cipants en el taller de Bollywood,
ha explicat a aquest Diari que «el
taller em fa sentir una sensació
increïble, hi ha molt bon rotllo i
ens riem moltíssim. A més, tot i
que alguns passos no em surten,
estic aprenent cada dia més, alho-
ra que estic passant una gran es-
tona i conec gent nova».

També ha afegit que «la for-
ma en què ensenya els moviments
fa que te siga molt fàcil entendre
aquesta dansa».

Els altres tallers que s’impar-
teixen durant el Festival són de
modalitats diferents i per a tots
els gustos: dansa contemporà-
nia, dirigit per Marion Sparber i

Marijo Alsono, i el dedicat a la
dansa en família, a càrrec de Juan
Eduardo López.

Després de veure durant
aquestes jornades una varietat
molt àmplia d’actuacions com
«l’essència femenina» de Linda
Kapetanea, «Guilietta» de Pepa
Plana, «Imaga» d’Ingrid Espe-
ranza i Melissa Scioscia, els me-
diàtics Kubick o la dansa con-
temporània de Sharon Fridman,
Deltebre Dansa acaba aquest cap
de setmana amb l’actuació final,
on es veurà el resultat de les clas-
ses que, durant dues setmanes,
els participants hauran treba-
llat en els cursos.
■ ■ ■
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El certamen internacional Deltebre Dansa ofereix en aquesta edició un gran ventall de cursos
i tallers inspirats en diferents tipus de danses d’arreu del món i en actuacions de circ

REPORTATGE | El festival realitzarà la cloenda aquest cap de setmana amb una actuació grupal

Ballant a l’estil de Bollywood

Els més joves, aprenent les danses típiques de les pel·lícules de Bollywood. FOTO: JOAN REVILLAS

En els tallers
participen
ballarins, artistes i
actors de diverses
nacionalitats

Aquesta proposta ha tingut molt bona acceptació entre els veïns i
visitants de Deltebre. FOTO: JOAN REVILLAS


