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Arrenca a la 
Ràpita el Cicle 
de Teatre de 
Tardor

MONTSIÀ

■ Aquest diumenge Sant Car-
les de la Ràpita dóna el tret 
de sortida a la XIII edició del 
Cicle de Teatre de Tardor. Les 
funcions, de gèneres molt va-
riats, tindran lloc al llarg de 
set diumenges determinats, 
dos a l’octubre, tres al novem-
bre i dos al desembre, a par-
tir de les 19 hores, al Maset. 

L’esdeveniment arrenca-
rà aquest diumenge amb L’op-
timista global, d’Enric Bios-
ca. És la nova versió d’un es-
pectacle que porta quatre 
anys d’èxit a Barcelona, amb 
l’actor Eduard Biosca. El 23 
d’octubre es representarà 
Happy love o love story.  

Al novembre hi haurà tres 
representacions. El dia 13, el 
monòleg Sueños y pesadillas 
de don Miguel de Cervantes, de 
la companyia Los Navegan-
tes; el 20 arriba el concert te-
atral Lo nostre no funciona, de 
Mali Vanili, i el 27 la compa-
nyia La Jarra Azul represen-
tarà 3, 2, 1... Zero, contra la vi-
olència de gènere. 

L’11 de desembre serà el 
torn d’El balneari, d’Els Pira-
tes Teatre, un cabaret cons-
truït a partir d’esquetxos 
breus. 

Per concloure el cicle, la 
companyia rapitenca Xip Xap 
representarà Dones de matrí-
cula, un espectacle escrit per 
Pau Lleixà com a homenatge 
a les components d’aquest 
grup teatral.–M. P.

M. M.  

El jutge va prendre declaració 
ahir als primers dels 18 detinguts 
en l’operació contra el tràfic de dro-
gues que van dur a terme els Mos-
sos d’Esquadra, dilluns, a Delte-
bre.  

Repartits en dos furgons po-
licials, els primers arrestats van 
ser traslladats als jutjats de Tor-
tosa a primera hora del matí, per 
passar disposició del jutjat d’Ins-
trucció número 4 de Tortosa, que 
s’encarrega de les diligències prè-
vies del cas. 

Els Mossos van enxampar la 
matinada de dilluns un descar-
regament de fins a dues tones 
d’haixix en una platja de la zona 
del Nen Perdut i la bassa de l’Are-
na al delta de l’Ebre, dins del ter-
me de Deltebre, des d’una llan-
xa de gran potència procedent 
presumptament del Marroc. 

Els agents van poder detenir 
in situ 15 persones, mentre que 
dos homes més que estaven a 
l’embarcació van poder fugir pel 
mar però van ser interceptats poc 
després per una patrulla maríti-

ma de la Guàrdia Civil a l’altura 
de Torredembarra, unes 12 mi-
lles nàutiques mar endins. Poste-
riorment es va detenir una divui-
tena persona, segons va informar 
el cos policial català.  

Durant la matinada i el matí 
del dilluns passat els Mossos d’Es-
quadra també van dur a terme di-
versos escorcolls en domicilis de 
la urbanització Riumar, a tocar 
de la desembocadura de l’Ebre, i 
del nucli urbà de Deltebre, da-
vant l’expectació dels veïns del 
municipi. Fins al moment el cas 
es troba sota secret de sumari.  
■ ■ ■ 
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Declaren davant del jutge els detinguts 

en l’operació antidroga de Deltebre

Arribada dels primers detinguts als jutjats de Tortosa, ahir al matí.  FOTO: JOAN REVILLAS

A primera hora 
del matí van ser 
traslladats a les 
dependències 
judicials amb dos 
furgons dels Mossos
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Arriba el Festival de teatre i circ d’Amposta 

en la seua edició més internacional 

■ Demà arrenca a Amposta la ter-
cera edició del Festival de teatre 
i circ FesticAM, que enguany s’ha 
ampliat fins diumenge al migdia 
i que oferirà set espectacles de 
companyies de quatre nacionali-
tats diferents. 

Des del passat mes de juny, el 
FesticAM forma part de la plata-
forma Artsdecarrer, que aglutina 
els principals festivals que tenen 
una programació fonamental-
ment d’espectacles de carrer ar-
reu de Catalunya. Aquesta nove-
tat suposa un impuls important 
per al festival, que espera tenir 
la resposta favorable del públic 
en aquesta edició per poder con-
tinuar creixent. 

El festival internacional de 
Teatre i Circ Ciutat d’Amposta 
és una proposta cultural i artís-
tica que neix des de l’Escola de 

teatre i circ d’Amposta organit-
zada conjuntament amb l’Ajun-
tament d’Amposta, amb l’objec-
tiu d’impulsar la ciutat com un 
espai de referència del circ, el te-
atre físic i les arts escèniques a  
les Terres de l’Ebre i convertir-
la en un aparador de diferents 
propostes i projectes de circ i te-
atre d’arreu del país i també inter-
nacionals. 

Amb l’objectiu de continuar 
creixent i consolidant el festival, 

s’ha iniciat relació amb la cita in-
ternacional de més renom i pres-
tigi del país, Fira Tàrrega.  

Així, Fira Tàrrega estarà pre-
sent al FesticAM amb l’especta-
cle Entre Tazas, de la creadora 
Alina Stockinger, un espectacle 
produït dins el màster de crea-
ció de Fira Tàrrega, començant 
així una relació de col·laboració 
que l’organització vol anar con-
solidant any rere any. 

A més de l’espectacle Entre Ta-
zas, el FesticAM comptarà amb 
la presència de la Cia. Albadula-
ke, Los Herrerita, Maintomano i 
Claire Ducreux.  

La programació es completa-
rà amb un taller de circ de l’Es-
cola de teatre i circ d’Amposta 
(EtcA) i una representació tea-
tral a càrrec d’alumnes, fonamen-
talment joves, de l’EtcA, que com-

memorarà el 400 aniversari de la 
mort del dramaturg William Sha-
kespeare.  

També s’ha inclòs la inaugu-
ració de la Temporada de Xarxa 
Amposta, que programarà els Far-
rés Brothers amb el seu últim es-
pectacle Tripula. 

Tasta el mercat de nit 
A més a més, demà després de 
l’acte d’inauguració del festival, 

tindrà lloc el III Tasta el mercat 
de nit. 

Es tracta d’una iniciativa de 
l’Associació de Venedors del Mer-
cat, en conveni amb la Regidoria 
de Comerç d’Amposta, que ofe-
rirà a través de 10 parades del 
mercat fins a 4.000 tastos amb 
la voluntat de dinamitzar i promo-
cionar el producte de quilòme-
tre zero i la gastronomia relaci-
onada amb la cultura. –M. P.

L’espectacle ‘Tripula’, per al públic infantil, es porta a terme dins d’un 
globus aerostàtic. FOTO: CEDIDA

Enguany el festival 
s’amplia fins 
diumenge al 
migdia i ofereix 
set espectacles

Al fons, un dels detinguts tapant-se la cara amb un jersei, a les 
dependències judicials.  FOTO: JOAN REVILLAS


