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DEL 2 AL 10 D’OCTUBRE

Vuit grups ebrencs, a
l’Ebre Musik 2015
■ Del 2 al 10 d’octubre torna a Tor-

tosa el Festival Ebre Musik, amb
vuit grups ebrencs que han sigut seleccionats d’entre les 15 maquetes presentades.
El fet que des de l’any passat
l’Ebre Musik es porte a terme a
l’exterior dels establiments en
lloc de locals tancats contribueix a fer-lo més participatiu.
El festival coincideix la majoria de dies amb «A Tortosa de
Tapes», que se celebra de l’1 al
12 d’octubre. Ambdues propostes aportaran un dinamisme indiscutible a la ciutat, ja que, com
apunta el regidor de Joventut
de l’Ajuntament de Tortosa, Alfredo Ferré, «són activitats complementàries, i els restaurants
que tindran actuacions també
participen en la ruta».
Així, el festival arrencarà el
divendres dia 2 amb Natural
Band, a Lo Safareig, per continuar amb Demented, als locals
L’Olivera, Rosa dels Vins i El
Palauet i després Hellfighters,
al Lizarran, Els Banys i Manolito’s (dissabte 3); Animalístic, a
la Cocteleria Xapla (diumenge
4); Eduard Borràs, al Restau-
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rant Cristal (dijous 8); Tomàs de
la Guitarra, al Forn de la Canonja, i M’agrada la mangrana, a La
Tertúlia (divendres 9), i, finalment, Cultrum més el grup punter Mujeres tancaran la programació el dissabte dia 10.
El patrocinador del festival
des de l’any passat és Movistar.
«Com a marca hem d’estar prop
del territori i de la gent i sortir
de Barcelona», apunta Javier
Muniáin, gerent de màrqueting
de Movistar a Catalunya.
El grup de la cloenda del festival, Mujeres, és una formació
de Barcelona que està sent promocionada per Movistar.
«Aquest estiu han sigut una de
les revelacions del Primavera
Sound i és un grup que agrada
moltíssim», detalla el gerent.
Muniáin també ha destacat
en relació al món dels festivals
la plataforma Artsy, una forma
d’aconseguir el patrocini de Movistar, on els emprenedors musicals poden presentar la seua
idea de festival i els més votats
per les xarxes socials són avaluats per un jurat musical i fets
realitat.–M. P.

SE CELEBRA AQUEST CAP DE SETMANA

Tortosa celebra la mostra
de cerveses ‘Ebre Beer’
■ Tortosa ha consolidat la pri-

mera i l’única mostra de cerveses artesanes al territori, ‘Ebre
Beer’, que demà dissabte arriba
a la seva tercera edició amb un
una dotzena d’empreses, la majoria catalanes, però també de
la Franja i del nord de Castelló,
que presenten més de 40 tipus
de cervesa diferents. Més enllà
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El Museu de les Terres de l’Ebre va inaugurar ahir al vespre l’exposició. FOTO: JOAN REVILLAS
AMPOSTA

■

L’EXPOSICIÓ ROMANDRÀ OBERTA FINS EL 18 D’OCTUBRE

Una mostra d’il·lustracions d’aus,
un tast del Delta Birding Festival
‘Ploma i colors. Il·lustradors d’aus de les Terres
de l’Ebre’ presenta 120 il·lustracions d’aus d’un
centenar d’especies, obra de quatre autors
A. C.

El Museu de les Terres de l’Ebre
d’Amposta inaugurà ahir l’exposició ‘Plomes i colors. Il·lustradors d’aus de les Terres de l’Ebre’,
una mostra de 120 il·lustracions
d’aus de més de 100 espècies
d’ocells residents a les Terres de

l’Ebre. Les il·lustracions estan
realitzades amb diferents tècniques, des del dibuix amb ploma o
llapis a aquarel·les i il·lustracions fetes amb tècnica mixta, entre d’altres.
Els seus autors són Francesc
Curto (dissenyador professional), Albert Gonzàlez (biòleg di-

rector del Camp d’Aprenentatge del delta de l’Ebre), Joan Muyàs
(ornitòleg anellador) i Toni Térmens (il·lustrador).
La seva obra ha estat difosa en
molts dels materials educatius, fullets i llibres que expliquen la biodiversitat dels espais naturals
ebrencs, especialment dels seus
dos parcs naturals.
L’exposició estarà oberta fins
al 18 d’octubre i forma part del
festival d’ornitologia Delta Birding Festival que es celebra el cap
de setmana a MónNatura Delta.

de la degustació hi haurà també activitats paral·leles com una
musclada popular, ball de jotes
o concerts de música. ‘Ebre Beer’ s’instal·la al carrer Arnes, al
barri de Ferreries, i entre els expositors hi haurà també oferta
per menjar. L’entrada és lliure
però per degustar cerveses caldrà adquirir un tiquet de 5 euros.

SE CELEBRA AQUEST CAP DE SETMANA

Una quarantena de clubs, a
la Fira Esportiva d’Amposta
■ Una quarantena de clubs es-

portius participaran aquest cap
de setmana, 19 i 20 de setembre, en la segona edició de la Fira Esportiva, una activitat organitzada per l’Ajuntament
d’Amposta amb la col·laboració de SportSalut.
Futbol, futbol sala, rem,
taekwondo i judo, hípica, bitlles, pesca, patinatge en línia i
gimnàstica rítmica són només

algunes de les modalitats esportives que tindran presència
a la fira. Moltes d’elles faran exhibicions i demostracions.
La fira s’inaugura demà a les
11.00 hores a càrrec de l’ampostí Josep Betalú, ciclista de BTT,
amb una àmplia trajectòria esportiva.A més, dissabte i diumenge, a les 12 del migdia, s’han
programat dues conferències.
La fira és d’accés gratuït.

Imatge de la façana de la Catedral de Tortosa, ahir sense les restes de les antigues cases. FOTO: JOAN REVILLAS

Finalitza l’enderroc total de les cases
■ L’Ajuntament de Tortosa finalitza aquesta set-

mana l’enderroc total de les antigues cases del carrer Croera situades davant de la Catedral. En els

pròxims dies netejaran l’àrea de runa i soterraran
una línia elèctrica, a banda d’estudiar el nou enllumenat de la façana.–A. C.

