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El Mag Lari col·lapsa l’Orfeó d’Ulldecona. L’artista va
presentar ahir ‘Lari Poppins’, com a inici de la dotzena temporada
de Dissabtes de Teatre que organitza Xarxa Ulldecona.

L’ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA ORGANITZAVA UN SEGUIT D’ACTIVITATS, AMB L’AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS

Alcanar promou el llegat ibèric
amb un mercat i visites guiades
El municipi ha ofert portes obertes al poblat
ibèric de la Moleta del Remei i al Centre
d’interpretació de la cultura dels ibers-Casa
O’Connor durant aquest cap de setmana
J. JOAQUIM BUJ

El Centre d’interpretació de la
cultura dels ibers, situat a la Casa O’Connor d’Alcanar, es podia
visitar ahir i dissabte al matí per
contemplar bona part de les troballes descobertes als jaciments
de la Moleta del Remei i Sant Jaume-Mas d’en Serrà. A més, s’oferien guiatges a la Moleta durant
els dos dies.
Durant la visita al Mercat de
Sant Miquel, la conservadora del
Museu de les Terres de l’Ebre,
Maria del Mar Villaubí, destacava que «tant la Moleta del Remei
com Santjaumes són dos referents en els estudis sobre el món
ibèric i cal donar-los suport».
Una altra entitat que col·labora amb el Mercat és l’Escola
Municipal d’Arts Plàstiques d’Alcanar. Per a la professora de ceràmica, Rosa Roca, «els ibers ens
van ensenyar molt sobre la manera de treballar la ceràmica, nosaltres en fem una continuació,
amb tècniques més modernes.
És un orgull que hi hagi aquesta
ceràmica aquí i poder donar-la a
conèixer».
La parada de l’Escola d’Art, a
la plaça del Camí Ample, exposava fotos de gran format dels vasos i altres peces d’època ibèrica
trobats als jaciments del muni-
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cipi, així com imatges dels treballs que realitzen els alumnes i
informació sobre les activitats
de l’escola que ja ha iniciat el nou
curs escolar, però encara admet
més alumnes.
L’Associació de mestresses de
casa, organitzadora del Mercat,
amb el suport de l’Ajuntament,
van desplaçar el recinte una mica més amunt cap als carrers més
antics del poble, tal i com es feia
fa dinou anys, quan va començar
el certamen. Per conèixer aquesta part més desconeguda del municipi, ahir a la tarda es va oferir
una visita guiada al nucli antic
d’Alcanar, amb més de 775 anys
d’història.
La demostració del treball amb
la pauma, a càrrec dels artesans
de Paüls, va ser un dels atractius
de la jornada d’ahir, junt amb cercaviles i espectacles de màgia de
la companyia La Troupe de Malabo pel circuit de les 35 parades
que, enguany, s’han desplaçat
fins a Alcanar. Un espectacle de
circ va servir per tancar la 19a edició del Mercat Ibèric de Sant Miquel d’Alcanar.

Actes complementaris
El programa d’actes incloïa l’obra
La Butaca, del grup T-Atraco Teatre, a l’auditori municipal, dissabte a la nit.

AVUI N’HI HA UN SOBRE RECICLATGE

Una atracció de fira accionada manualment ha estat una de les novetats d’enguany. FOTO: JOAN REVILLAS

Imatge d’una de les parades més originals. FOTO: JOAN REVILLAS
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Una altra celebració emotiva
era el 8è Memorial ‘Va per tu’, dissabte a la nit. Els diables canareus van presentar una recreació històrica, amb llum i foc, de la
descoberta de les mòmies de l’Antic Egipte, després va haver-hi un
vistós espectacle pirotècnic, en
record del membre del grup de
diables d’Alcanar Fotem-li foc,
Joan Josep Pla.
El Mercat ibèric de Sant Miquel ha servit de preludi de les
properes Festes del Remei, el segon cap de setmana d’octubre,
en celebrar-se l’intercanvi de pubilles amb un ball al Centre Cívic d’Alcanar.

S’HA CELEBRAT DURANT TRES DIES A L’ESPAI MÓN NATURA DELTA

La Galera celebra tallers
per la Setmana Cultural

Dues mil persones participen al segon
Festival internacional d’Ornitologia

Coincidint amb la Mare de
Déu de la Galera es realitza la
23a Setmana Cultural, on tenen
lloc tot tipus d’activitats culturals i lúdiques: conferències,
tallers, teatre, música, etc. i una
ofrena floral i processó en honor a la Verge amb guarniment
dels carrers per on passa.
S’ha previst un taller de reciclatge per a grans i petits, organitzat per l’Associació de la

■ MónNatura Delta ha tancat amb
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Gent Gran de la Galera, a la Llar
de Jubilats, avui, a les 17 hores.
La infermera Dora Blanch
realitzarà una xerrada sobre les
plantes medicinals en la cura
de la salut, al Saló d’actes de
l’Ajuntament, a les 22 hores.
L’Associació Amics de la Mare de Déu de la Galera organitza la Setmana Cultural, amb la
col·laboració de l’Ajuntament i
altres organismes i particulars.

un gran èxit de públic l’únic festival ornitològic que se celebra a
l’Estat espanyol. Enguany s’ha
duplicat l’assistència que hi va
haver a la primera edició.
Prop de 2.000 persones han
omplert l’ampli ventall de conferències, cursos, tallers que han
organitzat durant tres dies l’ICO,
Oryx i Fundació Catalunya-La
Pedrera.

Durant el cap de setmana s’han
donat cita a MónNatura Delta famílies amb ganes de conèixer una
mica més la fauna del delta de
l’Ebre i participar dels molts tallers i activitats obertes al públic.
A les activitats familiars al centre, s’hi sumaven els tallers especialitzats i les sortides en vaixell a mar obert o bé pel riu Ebre
per observar aus en l’hàbitat on
viuen habitualment.

El Delta Birding Festival es va
iniciar l’any passat la primera edició va destinar el benefici de la
fira a un projecte relacionat amb
l’avifauna.
El preu de les entrades d’aquesta segona fira es destinarà al nou
atles d’ocells nidificants de Catalunya. La idea és aprofitar l’impacte econòmic de l’esdeveniment en la protecció dels hàbitats naturals del Delta.

