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Tortosa reclama a l’Estat l’acceptació 

de la nova proposta de cabals per al riu

■ L’Ajuntament de Tortosa ha 
presentat un conjunt de sugge-
riments i observacions a la pro-
posta de projecte de revisió del 
Pla Hidrològic de l’Ebre, als efec-
tes de millorar el règim de cabals 
previst per al tram final del riu.  

Aquests suggeriments con-
sisteixen essencialment a do-
nar suport a la proposta feta per 
la Comissió per la Sostenibili-
tat de les Terres de l’Ebre (CSTE), 
amb el consens de totes les parts, 
que es recull en el document ‘Re-
visió i actualització de la pro-
posta de règim de cabals ecolò-
gics al tram final de l’Ebre, del-
ta i estuari’. 

L’alcalde, Ferran Bel, ha asse-
nyalat que l’Ajuntament «ha vol-
gut fer seva la proposta de la Co-
missió» i ha avisat a la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 

i al Ministeri d’Agricultura que 
«ens tindran al davant mentre 
no modifiquin la proposta de ca-
bals actual», en considerar-la cla-
rament insuficient i lesiva per als 
interessos mediambientals i eco-
nòmics de les Terres de l’Ebre.  

Com en altres ocasions, l’al-
calde ha destacat i agraït la tas-
ca duta a terme pel Departament 
de Territori, per la Comissió per 
la Sostenibilitat i per la Platafor-
ma en Defensa de l’Ebre (PDE), 

«que també ha estat treballant 
instant a presentar suggeriments 
a la proposta, una altra vegada ir-
racional, de Pla Hidrològic». 

Acord històric 
El consistori tortosí s’ha volgut 
sumar,  d’aquesta manera,  a  
l’acord assolit la setmana pas-
sada en el marc de la Comissió 
per la Sostenibilitat, que el con-
seller de Territori va qualificar 
«d’històric», en la mesura que 
va ser assumit per totes les parts, 
regants, administració i enti-
tats ecologistes.  

La nova proposta de cabals 
planteja un volum anual d’aigua 
de 5.871 hm3 en anys secs, 7.732 hm3 
en anys normals i 9.907 hm3 en 
anys humits, xifres molt allunya-
des dels 3.009 hm3/any de l’ac-
tual Pla Hidrològic.

L’Ajuntament dóna 
suport a l’acord de 
la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre

MONTSIÀ ■  TOT  A P U N TA  Q U E  VA  S E R  I N T E N C I O N AT

Incendi en una casa del 

carrer Entença d’Ulldecona

■ Cinc dotacions dels Bombers 
van participar la matinada d’ahir 
en l’extinció d’un foc que es va 
declarar en un immoble d’Ull-
decona, concretament en la ca-
sa situada al número 21 del car-
rer Entença. El foc es va decla-

rar passada la una de la mati- 
nada i tot apunta que va ser in-
tencionat. Les flames van cal-
cinar diversos punts de la casa, 
a la primera planta i les golfes. 
Quan va arribar els Bombers, 
a la casa no hi havia ningú. 

Exterior de l’immoble afectat per les flames. FOTO: CEDIDA

ACN 

L’organització ultima els darrers 
preparatius per una nova edició 
del Deltebre Dansa, el Festival 
internacional de circ i dansa con-
temporània. Sota la tutela del ba-
llarí tortosí Roberto Oliván, el 
delta de l’Ebre tornarà a acollir 
professionals d’arreu del món 
que, entre el 6 i el 19 de juliol, per-
feccionaran els seus moviments.  

Com a principals novetats, 
enguany s’han ampliat els cur-
sos d’iniciació en els que partici-
paran més de 300 persones, fins 
i tot, els més petits de la casa, i 
s’ha organitzat una nit solidària 
i del circ on es recolliran aliments 
per a entitats com Càritas i la 
Creu Roja mentre es gaudeix de 
diferents actuacions de clown 
per part de reconeguts artistes 
de circ contemporani.  

Amb les inscripcions pels cur-
sos professionals esgotades en 
només deu minuts, Deltebre Dan-

sa es consolida després d’onze 
edicions com una de les troba-
des de dansa i circ contempora-
ni més rellevants. Entre els 150 
participants hi arriba gent de No-
va Zelanda i de Nova York entre 
altres, i malgrat que la creixent 
demanda que té el festival, l’or-
ganització no es planteja incremen-
tar el nombre de places.  

«Hi ha una part logística de re-
cursos econòmics però també de 
poder treballar en comoditat», 
ha explicat Olivan. De fet, en la 
tria dels participants, tots ells 
amb experiència, s’intenta equi-
parar el nombre d’homes i dones. 
«Ens agrada treballar la part di-
nàmica però també en duet», ha 
afegit el director artístic. 

Però les inscripcions en els 
cursos professionals no són les 
úniques que han tingut èxit i l’or-
ganització ha hagut de doblar al-
guns dels cursets d’iniciació que 
s’amplien a set. Els cursets, gra-
tuïts, estan dirigits per coreò-
grafs professionals que transme-
ten als participants els beneficis 
terapèutics de la dansa.  

«Hem aconseguit el que volí-
em, que la gent perdés la por a la 
dansa», manifesta Olivan. Des-
prés de l’èxit de l’any passat, Na-
renda Patil tornarà a oferir clas-
ses de Bollywood tant per a nens 
com per a adults. Entre altres, 

també hi ha cursos de dansa con-
temporània d’iniciació, de hula-
hoop, i de dansa en família.  

Una altra de les novetats del 
festival és la millora de la vela 
principal d’espectacles, que l’any 
passat va ampliar l’aforament 

fins a les 900 persones. A més, a 
l’anomenada Ciutat Efímera, s’hi 
sumarà una nova vela anomena-
da ‘Xirin’ que servirà d’espai d’ha-
bilitat pràctica i també d’espai 
de trobada i intercanvi d’experi-
ències entre participants i espec-

tadors. També hi haurà una pan-
talla exterior perquè en cas d’afo-
raments plens es pugui seguir 
l’espectacle. 

Entre els espectacles més des-
tacats del Festival, Olivan ha des-
tacat el de la nit d’obertura de 
‘Cirque Circocentrique’; el de la 
nit de solidaritat i circ el 8 de ju-
liol, a càrrec de Guillem Albà i 
Marabunta com a mestre de ce-
rimònies; un espectacle de co-
rògrafs Colectivo Clà; i la darre-
ra nit del festival amb la compa-
nyia internacional Race Horse 
Company. 

Enguany, per controlar millor 
l’aforament, el Festival tindrà un 
sistema de reserva d’entrades 
gratuïtes a través de Ticketea. 
Les reserves es podran fer diàri-
ament de quatre formes: a través 
de la web oficial www.deltebre-
dansa.cat; des del portal Ticke-
tea, a la taquilla del Festival, i per 
telèfon trucant al 902 044 226.
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Deltebre, capital 

de la dansa del 6 

al 19 de juliol

Vela on tindran lloc algunes de les propostes artístiques. FOTO: JOAN REVILLAS

Roberto Oliván, ahir durant la presentació del festival. FOTO: JOAN REVILLAS

El festival  Deltebre 
Dansa, dirigit per 
Roberto Oliván, 
comptarà amb més 
cursos d’iniciació i una 
nit solidària del circ


