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La dotzena edició del Festival 
Deltebre Dansa arriba marcada 
pel canvi d’ubicació, mantenint-
se a la població de Deltebre, pe-
rò en un nou indret. És més, el di-
rector del festival, Roberto Oli-
van, explica que l’espai del festival 
es dividirà en dos llocs diferents.  

Per una banda, a l’escola l’As-
sumpció es realitzaran els cur-

sos de formació, i d’altra banda, 
al Parc del Riu tindran lloc els es-
pectacles, com una manera d’apro-
par-se a la natura. Com deia l’al-
calde de Deltebre, Lluís Soler, la 
nova ubicació del Parc del Riu 
transmet una sensació de lliber-
tat, sentiment que concorda per-
fectament amb el lema d’aques-
ta dotzena edició: «Cultre ma-
kes me free». Aprofitant la roda 
de premsa de presentació del fes-
tival també s’ha mostrat el nou 
disseny de la samarreta i el lli-
bret de programació, que ja està 
disponible per a tota la població.  

Dimarts, 12 de juliol, tindrà 
lloc la primera Nit d’Espais Al-
ternatius, una de les novetats 
destacades d’aquesta edició 2016. 
Olivan remarca la importància 
de la innovació, un punt molt ne-

cessari a l’hora d’iniciar una no-
va edició del festival. La nit con-
sistirà a sortir de la carpa de Del-
tebre Dansa i portar l’escenari al 
carrer, per tal d’expandir les Arts 

del Moviment per tot el munici-
pi. Es duran a terme quatre es-
pectacles de manera simultània 
en quatre espais diferents. 

Els llocs escollits són L’ES-
GLÉSIA de l’Assumpció i l’Em-
barcador Garriga, on hi ha limi-
tat l’aforament i, per tant, es re-
quereix la reserva d’entrades, i la 
plaça dels sequers (EbreTerra) i 
l’encreuament entre l’avinguda 
Germans Carsí amb el carrer Prín-
cep, on no hi ha límit en l’aforament. 

Es destaca en la programació 
una nit molt especial, la Nit So-

lidària i del Circ, que tindrà lloc 
el pròxim divendres 15 de juliol. 
Es tracta d’una iniciativa de Del-
tebre Dansa i NOMEN, patroci-
nador principal de l’esdeveni-
ment, una nit que combina una 
gran recollida solidària d’aliments 
amb espectacles de circ en for-
ma de cabaret. Aquest any serà 
presentada i dirigida per l’actriu 
catalana Itziar Castro. L’entre-
ga d’aliments estarà a càrrec de la 
Creu Roja de Deltebre i de les cà-
ritas parroquials de Jesús i Ma-
ria i de la Cava.

 BAIX EBRE ■  S OTA  E L  L E M A  “ C U LT U R E  M A K E S  M E  F R E E ”

Deltebre Dansa 

estrenarà una 

nova edició amb 

moltes novetats

Presentació del Deltebre Dansa, ahir.  FOTO: AJUNTAMENT DE DELTEBRE

El festival se celebrarà 
de l’11 al 24 de juliol i 
comptarà amb la 
participació d’artistes 
de diferents 
nacionalitats

Aquesta edició 
comptarà amb la 
presència del 
coreògarf i cineasta 
Wim Vandekeybus


