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Viure a l’Ebre
FIRES El segon festival internacional d'ornitologia del delta de l'Ebre, únic a l’Estat espanyol, duplica l'assistència de públic de la primera edició

El 2n Delta Birding Festival
aplega unes 2.000 persones
AMPOSTA ACN

A més a més d'amants i experts del
món de l'ornitologia que no van voler
perdre’s el segon Delta Birding Festival, també van ser moltes les famílies
que el cap de setmana passat van
acudir a MónNatura Delta, a Amposta, per conèixer una mica més la fauna del Delta i participar en els molts
tallers i activitats obertes al públic. En
total, s'hi van dur a terme més de
quaranta activitats pensades per a totes les edats, prop d'una vintena de
conferències i una vintena més de
presentacions de publicacions i documentals relacionats amb aquesta te-

màtica. Hi va haver també tallers i una
fira de productes relacionats amb l'ornitologia i sortides amb vaixell a mar
oberta o al riu per veure ocells.
Els organitzadors del festival van ser
la Fundació Catalunya-La Pedrera,
propietària del centre MónNatura
Delta, i Oryx i l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), i entre els convidats al
festival va destacar l'assistència de
Dick Forsman, finlandès especialista
mundial en rapinyaires; Markus Varesvuo, fotògraf finlandès; i Hadoram
Shirihai, reconegut ornitòleg israelià.
També va visitar Amposta l'editor de
la revista anglesa Birdwatching, Dominic Mitchell.

L’art aplicat a les TIC centra el nou curs de
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa
Aplicar les noves tecnologies al
món de l'art per adaptar l'oferta formativa a les demandes actuals és
l’objectiu amb què s'inicia enguany
el curs escolar als centres d'ensenyament artístic que la Diputació gestiona a Tortosa, Tarragona i Reus.
Gràfica interactiva, animació, infografia 3D i art digital són les apostes
per a aquest curs 2015-16. Aquestes
titulacions, que es podran cursar per
primera vegada a la demarcació,
són el resultat de l'aposta ferma de
la Diputació per mantindre actualitzada l'oferta formativa dels centres
educatius que gestiona amb l'objectiu de garantir uns ensenyaments
actuals i realistes que responguen a
les necessitats de l'entorn social i
econòmic del territori.
L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa va iniciar el curs el

Instal·lacions on va celebrar-se el festival ornitològic del Delta. / CEDIDA

La imatge

Breus

TORTOSA

ELS BENEFICIS, A L'ATLAS Com
l'any passat, el benefici de la fira es
destinarà a un projecte relacionat
amb l'avifauna. La recaptació del Delta Birding Festival del 2014 va servir
per impulsar un projecte de seguiment orientat a la conservació de les
poblacions d'ocells de la reserva de
l'Alfacada i per la futura naturalització
dels arrossars continguts del Violí. Així
s'aprofitava l'impacte econòmic de
l'esdeveniment en la protecció dels
hàbitats naturals del Delta. Enguany,
l'objectiu dels organitzadors és destinar el benefici al nou Atlas d'Ocells Nidificants de Catalunya. ■

dia 21 de setembre i enguany ofereix per primera vegada el taller
d'art digital. Aquesta matèria formarà part de la vintena de cursos monogràfics que s'impartiran durant el
primer trimestre i permetrà aproparse al món de la creació digital contemporània a través de les principals
tècniques, conceptes de l’art i les
noves tecnologies (TIC). Els cursos
monogràfics formen part de l'oferta
d'’Ensenyament especialitzat en art i
disseny, una de les tres línies de treball que desenvolupa actualment el
centre de Tortosa conjuntament
amb la línia de projectes culturals i la
de conservació i restauració de béns
culturals. Precisament, aquesta primera línia també inclou la tercera
edició del màster oficial en Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural, coorganitzat amb la Universitat Rovira
i Virgili. ■

Setze edicions de la Festa de la Sega de l’arròs a l’Ampolla

L’AMPOLLA

El port pesquer de l’Ampolla va
acollir la 16a Festa de la Sega per
recordar els segadors i segadores
que temps enrere feien tot el tre-

ball manualment i gaudir d'un dels
productes més representatius de les
Terres de l’Ebre: l’arròs. S’hi va mostrar als visitants el procés tradicional
de transformació de l'arròs des que

és segat fins al moment de l'ensacat. Paral·lelament, s’hi va fer una
degustació de diversos tipus d’arròs, que va estar amenitzada per la
xaranga del municipi. ■

