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Joan Launes, Josep Sánchez Cervelló i el Premi de
Narrativa Ribera d'Ebre, guardonats amb la Sirga d'Or 2016
L'acte de lliurament va tindre lloc el mes de febrer al
teatre La Llanterna de Móra d'Ebre.
La comarca de la Ribera d'Ebre compta amb noves sirgues d'or, després que el 17
de febrer de 2017 va tindre lloc la gala d'entrega d'aquests guardons biennals de
reconeixement a la trajectòria en pro de la comarca. En aquesta ocasió van ser dos
persones, ex aequo, les guardonades en l'apartat individual: el periodista i dinamitzador cultural de Móra d'Ebre Joan Launes i l'historiador de Flix Josep Sánchez Cervelló. La Sirga d'Or a entitats va ser per al Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, convocat
anualment per l'Ajuntament de Vinebre.
Joan Launes, periodista i activista cultural. Va iniciar la seua tasca periodística als anys
setanta del segle passat a Ràdio Móra d'Ebre, de la qual fou cap dels Serveis Informatius i delegat de Ràdio Móra d'Ebre – SER. També va ser dinamitzador econòmic
al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i ara és president de l'Associació Cultural La
Riuada de Móra d'Ebre.
Josep Sánchez Cervelló és doctor en Història i catedràtic de la Universitat Rovira i
Virgili. Nascut a Flix l'any 1958. És autor de nombrosos articles i publicacions periòdiques de la Ribera d'Ebre, així com de llibres de referència per entendre la història de
la comarca i les Terres de l'Ebre.
El Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, de Vinebre, va celebrar l'any 2017 la seva 35a
edició. A més, és el certamen més antic de les Terres de l'Ebre, un referent cultural
arreu dels Països Catalans.

Vídeo: Acte de lliurament de la Sirga d'Or

Els guardonats amb els premis Sirga d'Or 2016 i les autoritats assistents a l'acte de lliurament.

TEMA CENTRAL
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La Sirga d'Or congrega la societat i les institucions
de la Ribera
L'acte de lliurament el va presidir el conseller de la
Generalitat Santi Vila.
L'entrega de la Sirga d'Or va esdevindre altre cop un acte de reconeixement a
diverses persones i entitats que al llarg de tota una trajectòria s'han significat per la
seua contribució vers la comarca de la Ribera d'Ebre. A banda dels guardonats (Joan
Launes, Josep Sánchez Cervelló i el Premi de Narrativa Ribera d'Ebre),
l'esdeveniment va congregar els finalistes de l'edició 2016 del guardó: Josep Casadó, fundador de l'Escola d'Arts i Disseny de Móra la Nova, i l'esportista asconenca
Sònia Franquet, en l'apartat de persones; i les associacions culturals La Cana, de Flix;
La Riuada, de Móra d'Ebre, i Vídeo Ascó Televisió, en l'apartat d'entitats.
L'acte de lliurament del premi Sirga d'Or se va celebrar el 17 de febrer de 2017, al
teatre municipal La Llanterna de Móra d'Ebre, i el va presidir el conseller de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, acompanyat per la presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, i pel president del Centre d'Estudis de
la Ribera d'Ebre, Joan Josep Duran. També van formar part de la presidència,
l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol; el delegat del Govern de les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès; el director dels Serveis Territorial de Cultura, Ferran Bladé, i consellers, alcaldes, regidors i representants de tots els pobles de la comarca.
Els guanyadors de la Sirga d'Or fins ara han estat: Josep Laporte Salas (1992), Joan
Montamat Argilaga (1993), Joan Baptista Sabaté Sánchez (1996), Manuel Borrell
Pedrola (1998), Escola de Música i Banda Municipal de Benissanet (1998), Artur Cot i
Miró (2000), Andreu Carranza i Font (2002), Plataforma per la Defensa de la Ribera
d'Ebre (2002), Associació Jeroni de Moragas (2004), Rossend Escolà (2006), Escola i
Banda de Música La Ginesta (2008), Les dones de la pauma de Rasquera (2010), La
barca de Miravet (2010), Margarida Genera (2012), Fira de Móra la Nova (2012), Pepita
Grangé (2014) i Grup de Natura Freixe (2014). El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
va atorgar el 2012 dos premis Sirga d'Or a títol pòstum: al metge Xavier Bardají i al
geògraf i historiador Pascual Ortega.

Representants polítics i del món de la cultura de la comarca, a l'acte d'entrega de la Sirga
d'Or 2016.

5

PUBLICACIONS

Vídeos: Presentació de Miscel·lània del
CERE a la Torre de l'Espanyol:

Àudio: Miscel·lània sobre la Torre de
l'Espanyol

Tres noves publicacions del Centre
d'Estudis durant el 2017
La 'Miscel·lània', l'obra guanyadora del Premi d'Assaig i un estudi
sobre el franquisme, noves aportacions bibliogràfiques.
L'any 2017, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) va publicar tres nous volums dedicats a
temes comarcals. En primer lloc cal destacar el número 26 de Miscel·lània del CERE, revista anual
de divulgació científica comarcal. En aquesta ocasió la publicació estava dedicada al municipi de
la Torre de l'Espanyol. El segon llibre va ser De missa i de dretes. Daniel Serres i Loran, política i
societat a Móra d'Ebre i Móra la Nova (1891-1939), del periodista Jordi Duran i Suàrez, obra
guanyadora del Premi d'Assaig Artur Bladé i Desumvila. Finalment, el CERE va publicar
l'estudi Els ajuntaments franquistes de la Ribera d'Ebre durant la consolidació del franquisme (novembre 1938 – desembre 1939), obra de l'historiador Jordi Cid Segura.
Miscel·lània del CERE és la publicació que identifica el Centre d'Estudis i que contribueix a difondre articles i treballs de qualsevol disciplina vinculats a la comarca. La
Torre de l'Espanyol és la protagonista del número de l'any 2017 de la publicació, en
el qual es donen a conèixer alguns dels aspectes més desconeguts de la població torrendana.
A banda dels textos i imatges d'interès local, la revista inclou articles de
recerca i escrits sobre arqueologia, història o lingüística. A més a més, es
publiquen les ponències de les jornades sobre el republicanisme a l'Ebre
que van tindre lloc el 2016 a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre.
El president del CERE, Joan Josep Duran, va destacar que aquesta
publicació ha anat evolucionant amb el pas dels anys. "Cada vegada que es dedicava a un poble s'afegien uns continguts específics per aquell poble. Uns continguts sobre les diverses àrees
de coneixement de la Ribera d'Ebre. A més, també hi havia
altres estudis de la comarca i durant tots aquests anys la
Miscel·lània del CERE ha anat evolucionant i ampliant
continguts. Estem parlant d'una revista científica".

L’acte de presentació del número 26 de ‘Miscel·lània del CERE’
va tindre lloc a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

L'acte de presentació del volum va tindre lloc el 14
de gener de 2017 a l'Ajuntament de la Torre de
l'Espanyol.
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'De missa i de dretes', la biografia de
l'advocat i polític morenc Daniel
Serres i Loran
PUBLICACIONS

El treball treu a la llum un personatge poc conegut del passat
carlista de Móra d'Ebre i Móra la Nova.
Imatge de l'acte de presentació de 'De missa
i de dretes' a Móra la Nova

La segona publicació del CERE de l'any 2017 va ser De missa i de dretes. Daniel Serres i
Loran, política i societat a Móra d'Ebre i Móra la Nova (1891-1939), obra del periodista
Jordi Duran i Suàrez, guanyadora de la XVIII edició del Premi d'Assaig Artur Bladé i
Desumvila.
Aquest assaig ressegueix els principals esdeveniments sociopolítics ocorreguts al
país al llarg de cinc dècades apassionants, a través de la trajectòria política, professional i humana del diputat de la Diputació de Tarragona i membre de
l'assemblea de la Mancomunitat de Catalunya Daniel Serres i Loran (Móra
d'Ebre, 1891 –Tarragona, 1936). La biografia del protagonista, membre de una
nissaga carlista d'antiga soca de Móra d'Ebre, és només l'excusa per a descriure l'ambient polític i de relacions socials que es respirava a les viles de
Móra d'Ebre i Móra la Nova a les acaballes del segle XIX i en els primers
decennis del segle XX. El final tràgic de la nissaga Serres-Loran és
l’avantsala del desenllaç infaust que va viure el país l'any 1939,
moment en què després de dècades de tensió els plantejaments
polítics encarnats per l'advocat morenc i el seu entorn ideològic
van imposar-se per la força de les armes.
Els actes de presentació d'aquest nou llibre van tindre lloc
els dies 23 de novembre i 22 de desembre de 2017 a Móra
d'Ebre i a Móra la Nova, a càrrec dels escriptors Toni
Orensanz i Miquel Esteve, respectivament.
Àudio: De missa i de dretes, entrevista a Jordi Duran
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Publicat un estudi sobre els primers
ajuntaments franquistes a la comarca

PUBLICACIONS

L'obra de l'historiador Jordi Cid Segura forma part d'un projecte
d'investigació d'aquest període històric a la Ribera d'Ebre.
Els ajuntaments franquistes de la Ribera d'Ebre durant la consolidació del franquisme (novembre 1938 –1942) és el títol d'un estudi signat per l'historiador Jordi Cid Segura, publicat
el desembre de 2017 pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Es tracta d'un assaig que té
com a objectiu analitzar la implantació del règim franquista a escala municipal, una
investigació realitzada en un àmbit comarcal però amb la intenció de connectar-la
amb la realitat del país.

Portada del llibre que recull l'estudi
elaborat per l'historiador Jordi Cid.

La font principal amb la qual es va portar a terme la recerca van ser els llibres
d'acords i la correspondència municipal que es conserven del període. L'estudi
ressegueix la tasca de les juntes gestores més enllà de reprendre la funció
administrativa. Per tant, esbrina l'entrellat de la implantació del règim franquista en l'àmbit local, amb una presència destacada en tots els sectors de
la FET y de las JONS, en el període més repressiu i feixistitzat de la dictadura.
Aquest llibre és el resultat del treball del mateix nom realitzat al llarg
del bienni 2016-2017 gràcies a un programa de Garantia Juvenil
gestionat per la Generalitat de Catalunya, que impulsa la Unió
Europea contra l'atur juvenil. Està dotat amb 6.000 milions
d'euros distribuïts entre els estats membres segons les necessitats de cada mercat laboral. Catalunya compta amb 241
milions d'euros fins a l'any 2020, entre fons propis i els del
Fons Social Europeu.
Els joves beneficiaris, que han de ser menors de 30
anys, tenen el compromís de la Generalitat de rebre
ofertes de formació, feina, pràctiques laborals o
emprenedoria, en un termini de quatre mesos
des que van acabar la formació o van començar el període d'atur.
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El Centre d'Estudis col·labora amb
quatre publicacions durant el 2017
El CERE promociona i dona suport a l'edició de les obres de temàtica comarcal i d'autors riberencs.

PUBLICACIONS

L'any 2017, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), a banda de les publicacions pròpies,
també va col·laborar en l'edició de quatre noves publicacions de tema comarcal:

Portada dels quatre llibres que van rebre
el suport del CERE l'any 2017.

La Pedra de Flix a la ciutat de Tortosa al llarg dels segles, de Joan-Hilari Muñoz Sebastià. Llibre
editat per l'Associació La Cana, de Flix. Joan Hilari Muñoz fa un repàs detallat de l'ús de la
pedra de Flix a Tortosa, des dels primers inicis d'època romana fins a finals dels segle XVIII.
Pedra que s'utilitzà a les obres més importants de la ciutat, com la catedral, el Palau
Episcopal, els Reials Col·legis o la casa de la Diputació del General. Pedra, extreta
entre d'altres llocs, de la pedrera del riu de la Cana, més coneguda per la pedrera de
Boca-Bovera.
L'aventura de les lletres ebrenques, editat per Onada Edicions amb el suport del
CERE entre altres organismes, és una iniciativa del Grup la Deriva, integrat per
Andrea Ferreres, Neus Pons i Núria Pons; les il·lustracions són obra d'Andreu
Castells. El llibre s'endinsa en el món de la literatura ebrenca descobrint
escriptors com Cristòfor Despuig, Sebastià Juan Arbó, Artur Bladé, Jesús
Moncada, Gerard Vergés i Andreu Carranza.
Des del pensament dels filòsofs, poemari del flixanco Albert Guiu, editat
per Neopàtria, que navega entre els pensaments dels clàssics de la
història de la filosofia i prova d'extraure de tan rics oceans cognitius,
gotes d'aigua lírica que naixen de la mirada atenta a allò pensat per
pensadors d'obra immortal, des d'una interpretació subjectiva
que ve de l'observació objectiva apareixen aquests versos com
petits llumins encesos gràcies a la bella flama de la filosofia.
A dalt d'una cadira. Poemes de Nadal per a nens i nenes,
de l'escriptora flixanca Laura Mur Cervelló. A més dels
poemes de l'autora, el llibre inclou una selecció de
dibuixos realitzats per alumnes de primària. La publicació del llibre, editat per la mateixa autora, ha comptat
amb la col·laboració dels ajuntaments d'Ascó i Flix, i
el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.
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Móra la Nova acull l'acte del XVIII Premi d'Assaig Artur
Bladé i Desumvila

PREMIS I CONCURSOS

Va ser una edició especialment reivindicativa del
certamen, que retornava a Móra la Nova, on va
nàixer.
El Casal Municipal de Móra la Nova va ser l'escenari de l'acte de lliurament de la
divuitena edició del Premi d'Assaig Artur Bladé i Desumvila, que biennalment
convoca el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE). L'acte va tindre lloc el 16
novembre de 2017 i va servir per desvetllar el nom de l'obra guanyadora
d'aquest certamen, dotat amb 2.200 euros i la publicació del treball: De missa i
de dretes. Daniel Serres i Loran, advocat i polític, de Jordi Duran i Suàrez. El jurat,
en una decisió molt renyida, també va fer un reconeixement especial al treball
Cent anys d'escoles. La construcció del model escolar liberal al partit de Gandesa (1834-1931).
L'acte va reunir els representants del món cultural i polític de la comarca. Aquesta
cita biennal, reconeguda com l'acte més emblemàtic del Centre d'Estudis riberenc, va tornar a Móra la Nova, després de recórrer tota la geografia comarcal i
32 anys després de la primera edició celebrada a la Fonda Barcelona de la localitat. Aquesta també va ser una edició, però, especial i reivindicativa, tenint en
compte les circumstàncies polítiques del moment, en què els organitzadors van
deixar un llaç groc a la cadira reservada pel conseller de Cultura, Lluís Puig.
El president del CERE, Juanjo Duran, va aprofitar la tribuna per agrair el suport
institucional a la trajectòria de l'entitat, una trajectòria que va lligar amb una visió
compromesa de país: “Catalunya és una nació que vol decidir el seu futur, nació
entesa com una cultura, una història i un dret a ser expressat a les urnes per una
majoria política”, va dir, fent públic el compromís de l'entitat amb aquest concepte de nació i “amb els valors democràtics, republicans i universals que són la
llibertat, igualtat i fraternitat”. L'esdeveniment va comptar amb les intervencions
de l'alcalde de Móra la Nova, Francesc Moliné; de la presidenta comarcal,
Gemma Carim; del director dels Serveis Territorials de Cultura, Ferran Bladé; de
l'historiador Joan Ramon Vinaixa, i del conseller comarcal de Cultura, Josep
Maria Sáez.

El guanyador del premi, amb les autoritats, mostra el xec del guardó.
Vídeo 1: Lliurament del XVIII Premi d'Assaig Artur Bladé i Desumvila

Vídeo 2: El periodista Jordi Duran guanya el Premi d'Assaig Artur
Bladé i Desumvila

Àudio 1: Jordi Duran guanya el Premi d'Assaig
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Trenta-cinc anys del Premi de Narrativa Ribera d'Ebre
de Vinebre

PREMIS I CONCURSOS

Valer Gisbert va ser el protagonista de la gala literària de 2017 gràcies a la seua novel·la '8.834 passes'.
L'escriptor ebrenc Valer Gisbert va ser el guanyador de la 35a edició del Premi
de Narrativa de la Ribera d'Ebre, amb la novel·la 8.834 passes. Es tracta d'un relat
inspirat en experiències personals de l'autor, en les explicacions dels seus avis al
voltant de la vida tradicional d'antany i en documents antics, basat en la tradició
de l'aiguardent de Prat de Comte i amb la influència de clàssics com l'Odissea,
d'Homer, o mites nòrdics, segons va manifestar Gisbert la nit en què va rebre el
guardó
El jurat del certamen estava format per tres membres del Centre d'Estudis de la
Ribera d'Ebre: Sílvia Veà, Helena Blanch i Jordi Montagut; una representant de
l'editorial Cossetània, Raquel Estrada, i un membre designat per l'Ajuntament de
Vinebre, en aquest cas Mari Carmen Correcher, fundadora del premi el 1982,
com a regidora de Cultura del govern de l'alcalde Benjamín Torné.
A l'edició 2017 del guardó es van presentar quinze obres, la qual cosa va posar
de manifest l'arrelament del premi vinebrà i la bona salut que gaudeix el certamen literari més veterà de la comarca. L'anunci del guanyador va tindre lloc el 23
d'agost de 2017 en el transcurs del sopar literari que cada any dona inici a la Festa
Majors de Vinebre, a la Sala del Cinema, amb la presència de gairebé 200 persones.
Durant la gala es va presentar l'obra guanyadora del Premi de Narrativa en la seva
passada edició, L'home de Déu, de la premianenca Mireia Valcells. La cantautora
ebrenca Montse Castellà va posar el punt final musical a una vetllada literària i va
fer referència als tràgics esdeveniments que van tindre lloc a l'agost a les ciutats
de Barcelona i Cambrils.
El Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre està convocat per l'Ajuntament de Vinebre, amb el suport del Consell Comarcal riberenc. La dotació del premi és de
3.000 euros, que aporta l'ens comarcal, mentre que l'Ajuntament es fa càrrec de
l'edició del llibre guanyador, 1.800 euros, a càrrec de Cossetània Edicions.

L'alcaldessa de Vinebre i presidenta comarcal, Gemma Carim,
lliura el premi al guanyador.
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Nova edició dels premis Vila d'Ascó
La localitat riberenca atorga un any més guardons
literaris i de fotografia.

PREMIS I CONCURSOS

Joan Rebagliato Nadal va ser el guanyador del 29è Premi Literari “Vila d'Ascó” 2017
amb l'obra Un port per quedar-me: Diari d'Alexandros. El guardó estava dotat amb
3.600 euros i la publicació del llibre.
Durant el sopar literari de lliurament es va donar a conèixer el guanyador del XII
Premi de Poesia Joan Perucho “Vila d'Ascó” 2017, Enric Abad Lluch, per l'obra Gojos
del cor i la carn. El premi poètic disposava d'una dotació econòmica de 2.400 euros
i la publicació del llibre.
Els Vila d'Ascó van premiar també els guanyadors del XXVII Certamen de Narrativa
Breu per a Joves Sant Jordi “Vila d'Ascó” 2017. El premi general va ser per a Etna Miró
Escobar, amb l'obra On portem les flors?, i el local, per a Aina Ribes Montaña, amb
l'obra Un abans i un ara. El premi general d'aquesta categoria està dotat amb 600
euros i el local, amb 400 euros. En ambdós casos es publica l'obra.
Durant la mateixa cerimònia van anunciar-se els premis del XXIX Concurs de Fotografia “Vila d'Ascó” 2017 en les següents categories: Premi general en blanc i negre,
dotat amb 300 euros, per a David Blanco Coll. Premi general en color, dotat amb 300
euros, per a Francisco Javier Bausili Afonso. Els accèssits, dotats amb 200 euros, van
ser per a Àurea Navarro Sabaté (blanc i negre) i Mireia Navarro Munté (color). Els
premis locals, amb 150 euros, van recaure en Enric Mariano Sabé (blanc i negre) i
Maria Dolors Jornet Batiste (color).
L'acte d'entrega dels guardons se va celebrar en el decurs d'un sopar literari que va
tindre lloc el 14 de maig convocat per l'Ajuntament, que va comptar amb la presència de diverses autoritats locals i territorials.

L'alcalde d'Ascó, Josep M. Buixeda, lliura el premi a Joan Rebagliato.
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Ariadna Julian Martos guanya el concurs de treballs
de recerca de Batxillerat

PREMIS I CONCURSOS

El seu estudi tracta sobre l'herència ambiental al municipi de Flix.
Ariadna Julian Martos, alumna de segon curs de Batxillerat Científic de l'institut de Flix, es va endur
el premi del VIII Concurs de Treballs de Recerca de Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre, que organitza
el Centre d'Estudis (CERE), amb una dotació de 250 euros i la subscripció com a sòcia de l'entitat
durant dos anys. El treball guanyador fa un repàs a la història de la fàbrica de Flix i el seu impacte
socioeconòmic en el territori, una recerca que va portar l'autora a analitzar els residus químics i a
endinsar-se en aquesta problemàtica per a conèixer diferents punts de vista d'experts i veïns, i fins
i tot a visitar el Parlament de Catalunya.
El premi reconeix anualment el rigor, l'originalitat, la capacitat de resolució, la idoneïtat de les fonts
consultades i els recursos que utilitzen els alumnes riberencs en la recerca dels seus treballs. Uns
estudis d'alt nivell i qualitat, com es va posar de manifest el 19 de maig de 2017 en l'acte el lliurament
dels premis, on a més del guanyador es va exposar la tasca feta per dos altres alumnes de l'institut
Julio Antonio de Móra d'Ebre, també finalistes: La gent de La Riuada, de Joan Ventura, i L'estudi del
poema L'Aiguat, de Roc Aragonès.
El certamen va aconseguir una participació d'altres sis treballs: El petit comerç a la Ribera d'Ebre –
una mirada cap al futur; Els fons europeus; Creences, misteris i supersticions a la Ribera; El riu és
vida; Ribera d'Ebre: gaudeix-la, balla-la, degusta-la, i Terres Torredanes, del Tormo als Gorraptes.
El jurat del premi estava format pels professors Teresa Castelló, Pere Muñoz i Àngels Pérez, que van
fer la deliberació in situ, durant l'acte que va tindre lloc al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre,
després de l'exposició dels tres treballs finalistes.

Vídeos: Concurs Treballs Recerca de Batxillerat

Àudio: Premis Treballs de Recerca

La guanyadora del certamen fent la seua exposició
al Consell Comarcal.
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Una estudiant de l'Escola d'Art de Móra la Nova
guanya el Ribera Art 2017

PREMIS I CONCURSOS

Mar Lahoz va assolir el premi amb l'obra 'Tenim
el món a les nostres mans, la convivència és la
clau'.
Tenim el món a les nostres mans, la convivència és la clau és el títol de
l'obra de la jove Mar Lahoz Sáez, guanyadora de la segona edició del
Premi Ribera Art 2017, una cita convocada pels Serveis de Joventut del
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per promoure la vessant més creativa dels joves. En aquesta segona edició del Ribera Art, amb la
convivència com a temàtica, optaven al premi vuit obres, totes elles
realitzades per estudiants de l'Escola d'Art de Móra la Nova.
La composició guanyadora, feta a mà, està formada per unes mans que
sostenen el món sobre un fons amb una gran diversitat de colors, símbol
de les múltiples races que hi ha al món, on tots som diferents. Mar Lahoz
és estudiant del Grau Mitjà d'Esmaltatge sobre Metall, a l'Escola d'Art
moranovenca, i va fer aquest dibuix “inspirada per la temàtica, ja que la
convivència és una cosa nostra, de tots”.
L'elecció de la guanyadora del Ribera Art 2017 va anar a càrrec d'un jurat
format per la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre,
Gemma Carim; la directora de l'Escola d'Art, Rosa Pere; un representant
de la secció d'Art del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), Paco
Sanahuja, i la responsable de Premsa del Consell.
El concurs també comptava amb un cinquè vot popular, entre tots
aquells que van votar a través de la pàgina de Facebook de Joventut
Ribera d'Ebre. En aquest cas, el vot popular va ser per a una altra obra de
Lahoz, titulada Junts arribarem més lluny.
L'obra guanyadora del Premi Ribera Art va ser la imatge institucional de la
postal nadalenca del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre l'any 2017.

Obra guanyadora de Mar Lahoz del certamen artístic riberenc.
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Guanyadors dels premis juvenils Llibresebrencs.org

PREMIS I CONCURSOS

És un certamen de relats digitals convocat en el
marc de la Fira del Llibre Ebrenc de Móra d'Ebre.
La Fira del Llibre Ebrenc va convocar un any més els premis Llibresebrencs.org,
que l'any 2017 van arribar a la XIII edició. Es tracta d'un concurs adreçat als joves,
en el qual les obres s'han de presentar en format digital. La principal novetat de
l'edició 2017 va ser que per primera vegada els relats es podien votar i comentar
a través de la plataforma Wattpad, per la qual cosa es van establir dos guanyadors per a cadascuna de les quatre categories: un que va triar el jurat, dotat amb
150 euros, i un altre que va escollir-se a través de votació popular, el premi del
qual van ser dos vals de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat).

Els premis van comptar amb 50 participants i els guanyadors del jurat de les diferents categories van ser Aida Pallisé Cedó, de Tivissa, per La noia de les estacions; Júlia Viejobueno Caballé, de la Figuera, per Sirgant futur, escriure; Sara
Espinós Ferré, de Móra d'Ebre, per Em dic Sara i tinc vuit anys, i Enric Ortega
Gonzàlez, de Riba-roja d'Ebre, per Un racó al riu de l'oblit, guanyador també de
la votació del jurat popular.
Els guanyadors de la votació popular van ser Aina Ribes Montanya, d'Ascó, per
l'obra Lluites internes; Carolina Algueró Monné, de Móra d'Ebre, per Simplement, escriure, i Francesc Gaya Boldó, d'Amposta, per Un altre petó. El lliurament
va tindre lloc a la plaça de la Cultura de Móra d'Ebre en el marc dels actes de la
fira literària ebrenca.

Els guanyadors del
certamen de relats
juvenils per internet
de Móra d'Ebre.
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Constituïda la nova junta del CERE per al
bienni 2017-2019

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

És formada per una vintena de membres, encapçalats
pel president, Joan Josep Duran.
El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) va renovar la seua junta directiva en el
decurs de l'assemblea anual de socis que va tindre lloc a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre el dia 25 de març de 2017. La junta va quedar constituïda per
una vintena de socis de l'entitat amb Joan Josep Duran com a president per tercer
any consecutiu.
La nova junta està integrada per persones de diverses localitats de la comarca i de
perfils i interessos culturals molt diversos, amb l'objectiu de poder donar resposta
als múltiples àmbits d'actuació del Centre d'Estudis i a les necessitats de les diverses
seccions en què està estructurat.
D'aquesta manera, Helena Blanch es va fer càrrec de la vicepresidència i de les seccions de Joventut, Noves Tecnologies i Art. Gerard Mercadé va continuar com a
responsable de la secció de Publicacions. Josep F. Moragrega assumí les responsabilitats de secretari-tresorer i delegat de la secció d'Impuls Social. Ricard Arnaiz,
delegat de la secció d'Arqueologia; Andreu Carranza, delegat de la secció de Literatura; Joan Farnós, delegat de la secció de Lingüística; Pere Muñoz, delegat de la
secció d'Història; Biel Pubill, delegat de la secció d'Etnologia; Albert Pujol, delegat
de la secció de la Fira del Llibre, i Joaquim Roset, delegat de la secció d'Història Natural.
A banda d'aquests membres, la junta va dotar-se de vuit vocals per a donar suport
als responsables de les seccions i als diferents càrrecs de la direcció de l'entitat. Són
Josep Cañabate, Teresa Castelló, Ventura Castellvell, Jordi Duran, Mireia Grangé,
Octavi Marches, Antonio Montaña, Jordi Montagut i Francesc Sanahuja.

Foto de família de bona part dels membres de la nova junta de
l'entitat cultural riberenca.
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Nous convenis de col·laboració entre el CERE i els
ajuntaments de Móra la Nova i Vinebre

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Se sumen als ja existents amb el Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre i els ajuntaments d'Ascó, Flix i Móra d'Ebre.
Durant l'any 2017, el CERE va signar dos nous convenis de col·laboració amb dos ajuntaments de la comarca. Al mes de juliol, amb l'Ajuntament de Móra la Nova, i al mes d'agost,
amb el de Vinebre. Aquest convenis se sumen als ja existents amb el Consell Comarcal
de la Ribera d'Ebre i els ajuntaments d'Ascó, Flix i Móra d'Ebre.
El 21 de juliol, l'alcalde de Móra la Nova, Francesc X. Moliné Rovira, i el president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Joan Josep Duran Miró, van firmar el conveni que formalitza les relacions entre aquests dos ens. Així, el CERE es va comprometre a col·laborar en
el concurs literari per a infants, joves i adults de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, i en
el concurs local de fotografia que organitza l'Ajuntament. L'acord preveu també a enfortir les relacions del Centre d'Estudis amb el Museu del Ferrocarril, l'Escola Municipal d'Art i
Disseny, i la resta d'entitats culturals de Móra la Nova en activitats com la presentació de
llibres, la creació d'exposicions, la realització de treballs de recerca o la promoció de
xerrades i altres projectes.
D'altra banda, el 8 d'agost, l'alcaldessa de Vinebre, Gemma Carim Gironés, i Joan Josep
Duran Miró van signar el conveni en què el CERE es comprometia a col·laborar en el
Premi de Narrativa Ribera d'Ebre aportant tres membres del jurat i a organitzar, conjuntament amb les entitats locals, activitats com la presentació de llibres, la creació
d'exposicions, la realització de treballs de recerca o la promoció de xerrades i altres
projectes.
Els convenis de col·laboració són fonamentals per al Centre d'Estudis ja que li permeten
continuar, millorar i ampliar l'acció cultural que de forma ininterrompuda està duent a
terme a la Ribera d'Ebre durant els darrers 35 anys.

Muntatge fotogràfic que recull el moment de la signatura
dels dos convenis.
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El CERE i l'Ajuntament de Riba-roja impulsen un
projecte de recerca sobre els forns d'oli de ginebre

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

L'estudi el van portar a terme la llicenciada en Història
Judit Vidal Bonavila i l'antropòloga Marina Orobitg
Ávalos.
El CERE i l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre van signar un conveni mitjançant el qual
l'Ajuntament es comprometia a contribuir al finançament del projecte de recerca
Els forns d'oli de ginebre de Riba-roja d'Ebre, el qual també compta amb un ajut
de l'Institut Ramon Muntaner i el suport de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre.
L'estudi el van portar a terme la llicenciada en Història Judit Vidal Bonavila i
l'antropòloga Marina Orobitg Ávalos, amb la col·laboració de l'entitat local Amics
de Riba-roja.
Els forns d'oli de ginebre són unes construccions de pedra de forma cilíndrica
amb una cúpula semiesfèrica assentades sobre una roca llisa. D'aquest forns se
n'extreia l'oli de ginebre. La producció d'aquest oli es feia a partir de la crema de
rames, matolls i llenya. Un cop aconseguida la temperatura idònia perquè la brea
del ginebre introduït dins del tupi comencés a fluir pels canals de conducció, l'oli
es recollia en una pica de pedra que hi havia a l'exterior. L'oli de ginebre tenia propietats curatives per als animals i per a les persones, s'utilitzava per combatre
infeccions cutànies, per erradicar paparres i polls, per fer infusions diürètiques i
digestives, etc. Com que era un oli tan preuat la comercialització d'aquest
s'estenia per un gran territori.
Un cop reunida i redactada tota la informació existent, aquesta es va ampliar mitjançant la bibliografia disponible de la temàtica, la consulta de diferents arxius
històrics que permeten trobar dades de l'inici de la construcció dels forns, així
com dades històriques que van permetre datar l'existència, el consum, i la comercialització de l'oli de ginebre. De forma simultània, es van realitzar entrevistes i
investigació per poder obtenir informació complementària.

L'alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, al costat del president del CERE,
Joan Josep Duran, firmant el conveni.
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Nova secció de Cultura Digital del Centre d'Estudis
de la Ribera d’Ebre

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Pretén implicar creadors, estudiosos i persones amb
coneixements informàtics per tirar endavant projectes
d'interès cultural i comarcal.

del Departament de Cultura de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Ferran Bladé. Tots
dos van aplaudir la iniciativa i van destacar el fet que el centre d'estudis riberenc es
posa altra vegada a l'avantguarda de les entitats culturals de Catalunya amb la creació d'aquesta nova secció.

El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) va presentar el dia 27 de desembre de
2017 la secció de Cultura Digital en un acte celebrat al teatre municipal de La Llanterna de Móra d'Ebre. Es tracta d'una iniciativa d'Albert Pujol, membre de la junta directiva de l'entitat cultural riberenca, que pretén implicar creadors, estudiosos i persones amb coneixements informàtics per tirar endavant projectes d'interès cultural i
comarcal.
L'acte va comptar amb la intervenció dels especialistes Marisol López, directora de
Cultura Digital de la Generalitat, i Ricard Faura, tecnoantropòleg i expert en tecnologies de la informació i la comunicació, i societat. Tots dos van donar la seua visió
sobre la cultura digital i van posar exemples del maridatge entre la tecnologia i
l'activitat cultural en camps tan diversos com la música, les arts escèniques, la literatura, el pessebrisme, la publicitat o els videojocs, entre altres. Marisol López va definir el concepte de cultura digital com “totes aquelles manifestacions culturals on la
tecnologia juga un paper important, és allò que passa quan apliques a la cultura la
tecnologia”.
Albert Pujol, impulsor de la secció, va explicar als presents que es pretén crear una
xarxa de persones de la comarca que col·laborin per a tirar endavant projectes
transversals i multidisciplinaris en l'àmbit cultural que aprofitin les potencialitats que
avui dia oferixen les tecnologies. Pujol va apuntar alguns projectes que ja s'estan
treballant en l'àmbit de la cultura digital a la mateixa comarca de la Ribera d'Ebre,
com ara experiències que s'han efectuat en el camp de la literatura, de l'espectacle i
del foment de la lectura en biblioteques.
La presentació de la secció de Cultura Digital del CERE va comptar amb la intervenció del president de l'entitat, Joan Josep Duran, i del director dels Serveis Territorials

La presentació de la nova secció va tindre lloc al teatre
La Llanterna, de Móra d'Ebre.
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Presentació de l'estudi sobre el primer
franquisme a la Ribera d'Ebre

JORNADES I ACTIVITATS

L'acte va tindre lloc a l'Arxiu Comarcal de la Ribera
d'Ebre amb la presència de les autoritats de la comarca.
El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) va presentar el 9 de juny de 2017, a
l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, a Móra d'Ebre, els resultats del treball sobre Els
ajuntaments de la Ribera d'Ebre durant el primer franquisme (novembre de 19381942), en un acte presidit per l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, i la presidenta del
Consell Comarcal, Gemma Carim. La presentació també va comptar amb la presència de Joan Josep Duran, president del CERE; Norma Pujol, coordinadora del
departament de Joventut a les Terres de l'Ebre; de Gerard Mercadé, director de
l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre (ACRE), i de Jordi Cid, l'historiador que ha elaborat el treball.

Àudio: Ajuntaments franquistes a la Ribera d'Ebre

Àudio: Els ajuntaments de la Ribera d'Ebre durant el primer franquisme,
entrevista a Gerard Mercadé

Àudio: Es presenta el treball sobre els ajuntaments franquistes a la Ribera
d'Ebre

El CERE, el mes de novembre de 2016, va incorporar un historiador a través d'un contracte en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil, finançat
per la Generalitat de Catalunya, la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu. L'entitat va dedicar aquests recursos a l'estudi del primer franquisme (novembre de 1938-1942) als 14 municipis de l'actual comarca de la Ribera d'Ebre i, en especial, al paper que van jugar els ajuntaments i els representants polítics municipals en
la instauració i consolidació del règim en l'àmbit municipal.
A través del projecte, que va tindre una durada de 6 mesos, es va desenvolupar un
treball que pretén donar una visió, àmplia i de conjunt, sobre quin paper van tenir els
ajuntaments, i els seus representants a escala local –alcaldes i regidors– en l'acció
de govern municipal durant el període en qüestió, sempre a partir de les línies establertes des d'òrgans polítics de rang superior, com són l'Estat, el Govern Civil i les
diputacions provincials, i en pugna constant amb altres contrapoders locals, com
les prefectures de FET y de las JONS o la Guàrdia Civil.
Vídeo: Presentació del treball sobre “Els ajuntaments de la Ribera d'Ebre durant el primer
franquisme (novembre de 1938-1942)”

Les autoritats comarcals van acompanyar l'historiador
Jordi Cid, autor de l'estudi.
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Cicle de conferències “Ibers i romans a l'Ebre”
És una iniciativa conjunta entre l'Arxiu Comarcal i el
Centre d'Estudis que va tindre lloc a Móra d'Ebre, Tivissa, Ascó, Flix, Vinebre i Benissanet.

Vídeo: Cicle ibers i romans

Àudio: Cicle de conferències “Ibers i romans a l'Ebre”, entrevista a Gerard Mercadé

JORNADES I ACTIVITATS

El cicle de conferències “Ibers i romans a l'Ebre”, organitzat per l'Arxiu Comarcal de
la Ribera d'Ebre (ACRE) i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), va celebrar-se
els dies 9, 10, 17 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre, a Móra d'Ebre, Tivissa, Ascó,
Flix, Vinebre i Benissanet, respectivament.
Aquest cicle de conferències, a partir d'una xerrada d'àmbit global que va tractar de
la formació del món ibèric a les Terres de l'Ebre, que coincideix en bona mesura
amb el domini territorial dels ilercavons, diversos especialistes van aprofundir en
aspectes concrets de la seva cultura, com per exemple el jaciment ibèric del Castellet de Banyoles, a Tivissa, i l'evolució sociopolítica del territori ilercavó; el paper
medul·lar del territori com a via de pas del general Hannibal durant la segona Guerra Púnica; el destacat poblament ibèric a la vila de Flix, o, en darrer terme, l'arribada i
la conquesta del territori per part de Roma. També es va comptar amb una sessió
en la qual va explicar-se i valorar la importància de la recerca arqueològica durant
els darrers 40 anys a les nostres comarques.
La intenció d'aquest programa és que sigui publicat l'any 2018 en forma de dossier
temàtic a Miscel·lània del CERE i que contribueixi a actualitzar el coneixement existent sobre els ibers, una de les cultures que ha influït d'una forma més decisiva a les
nostres terres, tot i que continua sent encara força desconeguda per la ciutadania.
El cicle es va cloure amb la presentació per part de Joan Martínez, arqueòleg dels
Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l'Ebre, de les actes de
la I Jornada d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre.

Imatge del públic que va assistir a la xarrada que va tindre
lloc al Casal de Tivissa.
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Móra d'Ebre celebra la 14a edició
de la Fira del Llibre Ebrenc
El certamen va tornar a ser una gran cita de la literatura
i del sector editorial de les Terres de l'Ebre.

JORNADES I ACTIVITATS

Móra d'Ebre va celebrar del 25 al 28 de maig una nova edició de la Fira del Llibre
Ebrenc, la catorzena, un certamen en què el públic va poder gaudir d'un complet
programa d'activitats integrat per diversos elements, com ara presentacions, exposició i venda de llibres, amb més de trenta espectacles literaris oferts per la fira Litterarum.

Vídeo: Fira del Llibre Ebrenc

Àudio: Fira del Llibre Ebrenc i Litterarum

Vint-i-set van estar les novetats editorials presentades i més de 2.500 el total de llibres ebrencs posats a la venda a la carpa llibreria de més de 500 metres quadrats,
que van gestionar l'Institut Ramon Muntaner i les llibreries Bassa, de Móra d'Ebre;
Viladrich, de Tortosa, i Guaix, d'Amposta.
La proximitat entre lector-escriptor que va oferir la fira literària, el gran nombre de
llibres exposats i la qualitat i quantitat dels espectacles que es van poder veure van
estar els aspectes més valorats pel públic assistent.
La presència de Roser Capdevila, creadora dels personatges infantils Les Tres Bessones; la conferència del professor Josep S. Cid sobre la literatura ebrenca; la nova
zona Litterarum et Vinum, creada al recinte firal on es van poder assaborir vins de
diverses denominacions d'origen catalanes, i la samarreta amb la definició del mot
ebrenc-enca van ser algunes de les novetats de l'edició 2017 que van despertar
l'interès del públic assistent.
En el marc del certamen, el CERE va obsequiar amb un lot de 48 llibres les 16 biblioteques escolars de primària de la Ribera d'Ebre. Cada biblioteca va poder triar tres
exemplars dels cinc que el CERE va seleccionar: Brogit de l'Ebre, de diversos autors;
Observar el temps de la Ribera d'Ebre, d'Òscar Saladié i Maria Garcia Figueras; Imatges de la Ribera d'Ebre, de Jaume Garciapons; Roc Llop i Convalia, de Josep Maria
Sàez i Emigdi Subirats, i La casa pagesa asconenca, de Jordi Ferrús.

El CERE va obsequiar amb llibres del seu fons les
biblioteques escolars de la comarca.
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IX Jornades de Patrimoni Històric i X Curs
Coneguem la Ribera d'Ebre
El programa va incloure deu xerrades, tres visites
guiades, dos actuacions musicals i una exposició.

JORNADES I ACTIVITATS

El 15 de setembre de 2017 va tindre lloc a Ca Don Ventura, a Flix, l'acte inaugural de
les IX Jornades de Patrimoni Històric i del X Curs Coneguem la Ribera d'Ebre, activitat conjunta que van organitzar el CERE i l'Associació La Cana de Flix. Començava
així un programa de 16 activitats que es van desenvolupar fins al 15 d'octubre: deu
xerrades, tres visites guiades, dos actuacions musicals i una exposició.
Les activitats de les IX Jornades de Patrimoni Històric, impulsades per La Cana, van
aplegar diversos eixos temàtics. L'eix principal es va anomenar “Flix al segle XVII: de
la Guerra dels Segadors a la Guerra de Successió” i va incloure quatre xerrades al
voltant d'aquest tema: una visita guiada (a les fortificacions de Tortosa) i l'exposició
“Flix, muralles i fortificacions”, especialment dedicada a les construccions militars
que hi havia a la població de Flix durant aquella època, i on es mostraven un seguit
de dibuixos, mapes i plànols del mateix període.
L'eix “Coneguem els nostres veïns” va estar dedicat a poblacions veïnes de Flix, que
en aquesta edició de les jornades van ser Ascó i Tivissa, municipis sobre els quals es
va realitzar una xerrada i una visita guiada, respectivament. El tercer eix va ser les
Jornades Europees del Patrimoni, que seguint el model iniciat l'any anterior van
comptar amb dos actuacions musicals en dos elements patrimonials emblemàtics
de Flix -el castell nou i l'església-, protagonitzats per alumnes i professors de l'Escola
Municipal de Música de Flix.
Quant al Curs Coneguem la Ribera d'Ebre, organitzat pel CERE, l'any 2017 va arribar a
la desena edició i va comptar amb temàtiques variades en relació amb la toponímia
franquista, el Camí de l'Ebre i el seu potencial per al turisme comarcal, el lloc de Flix a
les Terres de l'Ebre, i els ajuntaments riberencs durant el primer franquisme.

Acte inaugural de les jornades i el curs a Ca Don Ventura de Flix.

GENER

La Torre de l'Espanyol
acull la presentació de
la 'Miscel·lània del
CERE' número 26
El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
(CERE) va presentar el 14 de gener, a la
Sala d'Actes de l'Ajuntament de la Torre
de l'Espanyol , la Miscel·lània del CERE, la
qual en aquesta ocasió estava dedicada a
la població del nord de la Ribera d'Ebre, i
incorporava un dossier que recull les
xerrades del cicle de conferències, organitzat pel CERE i l'Arxiu Comarcal de la
Ribera d'Ebre (ACRE) l'any 2015, sobre “Els
inicis del republicanisme a la Ribera
d'Ebre”, amb contribucions de destacats
investigadors sobre la temàtica.

Vuitena edició del Premi de
Treballs de Recerca de Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre
Durant el mes de gener es van fer públiques les
bases del VIII Concurs de Treballs de Recerca de
Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre, que convoca anualment el CERE. Com cada any, s'hi van poder presentar treballs de recerca realitzats durant el curs acadèmic 2016-2017 de temàtica relacionada amb la
comarca. Les bases especificaven que es valorarà
“la contribució a la millora del coneixement
d'aspectes relacionats amb el territori de la Ribera
d'Ebre, tant en l'àmbit local com comarcal”.

La Fira del Llibre
Ebrenc de Móra
d'Ebre homenatja
l'escriptora Francesca Aliern amb la 3a
Nit de les Muses
El 10 de febrer, el teatre de La Llanterna
de Móra d'Ebre va acollir la tercera Nit
de les Muses, que organitza la Fira del
Llibre Ebrenc amb l'objectiu
d'homenatjar escriptors ebrencs amb
una trajectòria literària consolidada.
L'edició 2017 es va dedicar a
l'escriptora de Xerta Francesca Aliern,
la novel·lista amb més lectors i seguidors de les Terres de l'Ebre. Va ser una
nit especial, amb imatges inèdites de
l'escriptora i la presència d'amics i
persones pròximes a l'homenatjada.

Lliurament del Premi
Sirga d'Or
El periodista Joan Launes i l'historiador
Josep Sánchez Cervelló van ser els
guardonats ex aequo amb el premi
Sirga d'Or 2016 de la Ribera d'Ebre. En
l'apartat d'entitats, el reconeixement va
ser per al Premi de Narrativa de la
Ribera d'Ebre. Aquest guardó honorífic,
de caràcter biennal, suposa un
reconeixement per a trajectòries
personals i col·lectives que hagin
representat un enriquiment per a la
comarca, sigui en l'àmbit cultural,
econòmic o científic. La Sirga d'Or la
concedeix el Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre, a proposta i votació dels
socis del Centre d'Estudis de la Ribera
d'Ebre (CERE). L'acte de lliurament del
premi va tenir lloc el 17 de febrer, al
teatre La Llanterna de Móra d'Ebre,
presidit pel conseller de Cultura de la
Generalitat, Santi Vila.

DIA A DIA

FEBRER

La navegació fluvial
per l'Ebre protagonista
del programa 'Maiors'
El dia 25 de gener va tindre lloc l'emissió
del programa de televisió Maiors, del
Canal Terres de l'Ebre. En aquesta edició,
coordinada per Julio Monfort, del CERE,
els protagonistes van ser Joan Pujol i Enric
Gurrera. Joan Pujol és coautor del Premi
d'Assaig Artur Bladé Desumvila, Muletes i
llaguts, La tradició fluvial a Móra d'Ebre.

L'associació cultural La Foig,
de Garcia, convoca el concurs
de fotografia Anton Moreu
El 4 de febrer de 2017 es van fer públiques les bases
del concurs de fotografia Anton Moreu, organitzat per
l'associació cultural La Foig, amb la col·laboració del
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i l'Ajuntament de Garcia. Es
tracta d'un concurs obert a tothom, que premia les
fotografies que s'hi presenten de temàtica riberenca.
El certamen atorga tres premis de 300€, 200€ i 100€,
al primer, segon i tercer treballs guanyadors, respectivament. El termini d'admissió de les obres va finalitzar
el 31 de març.
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MARÇ

Publicades les bases de
la XIII edició del Premi
Llibresebrencs.org

DIA A DIA

A primers de març de 2017 es van publicar
les bases del Premi Llibresebrencs.org,
que arribava a la XIII edició. La principal
novetat de les bases va ser que per primera vegada els relats es podien votar i
comentar a través de la plataforma Wattpad. Així, es van establir dos guanyadors
per a cadascuna de les quatre categories:
un que havia de triar el jurat, dotat amb
150 euros, i un altre que s'havia d'escollir a
través de votació popular, el premi del
qual van ser dos vals de la Xarxa Nacional
d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat).
Els escrits havien de tenir un màxim de 2
pàgines i s'havien d'entregar fins al 23
d'abril.

Recital poètic a la
Biblioteca Municipal
de Móra la Nova
El 21 de març se va celebrar un recital
poètic amb motiu del Dia Mundial de la
Poesia a la Biblioteca Municipal de Móra
la Nova. Va anar a càrrec de l'associació
Poemes al Vent, amb l'acompanyament
de l'Escola Municipal de Música de Móra
la Nova. Acte organitzat amb el suport
del CERE.

Presentació del llibre
'El xiquet i el poble
perdut' a la Biblioteca
Municipal de Móra la
Nova
El 9 de març es va presentar a la Biblioteca Municipal de Móra la Nova el llibre El
xiquet i el poble perdut, obra de Pere
Martí Beltran. L'acte va comptar amb la
presència de l'autor, de l'il·lustrador Joan
Miró Oró i de Remei Domènech Grau,
responsable de la part històrica del joc
de l'oca del poble perdut. L'acte comptava amb el suport del CERE i de la Fundació El Solà de la Fatarella.

La 'Miscel·lània del
CERE', a Finestres al
Territori. IV Mostra de
Revistes de Tarragona
i Terres de l'Ebre. Collita 2016
El dijous 16 de març es va dur a terme a la
Secció Local de la Biblioteca Pública de
Tarragona la quarta edició de Finestres al
Territori. Mostra de Revistes de Tarragona
i Terres de l'Ebre. Collita 2016. El CERE va
presentar-hi la publicació Miscel·lània del
CERE, núm. 26, en concret l'article “Els
anjubs de la Torre de l'Espanyol”, amb
una intervenció de Mercè Veà i Maria
Montané. L'organització va anar a càrrec
de la Biblioteca Pública de Tarragona i
l’Institut Ramon Muntaner, amb el suport
de la Fundació Mútua Catalana.

Presentat el: 'Llibre de veritats i secrets' L'obra perduda de Ramon Llull
El 16 de març, la Biblioteca Comarcal de Móra
d'Ebre va acollir l'acte de presentació del Llibre
de veritats i secrets. L'esdeveniment va comptar
amb la presència de l'autor, Ramon Gasch, que va
conversar amb Joan Launes, president de
l'Associació Cultural La Riuada, de la vida i l'obra
de Ramon Llull. L'acte va estar organitzat per La
Riuada, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i
Bassa La Papereria, amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Móra d'Ebre i la Biblioteca
Comarcal.

Club de Lectura a Flix
amb 'El temps de les
cireres' de Montserrat
Roig
El temps de les cireres, de Montserrat
Roig, va ser el llibre de la 32a sessió del
Club de Lectura Ribera d'Ebre, impulsat
pel CERE. La tertúlia de lectors va tindre
lloc a la Biblioteca Artur Bladé i Desumvila
de Flix, el dia 17 de març, i va ser
conduïda per la filòloga Laura Vilalba.
Àudio: 32è Club de Lectura: Temps de
les cireres

Presentació del llibre
'Terres de l'Ebre,
frontera, frontissa'

Constituïda la nova junta
del CERE per al bienni 20172019
La nova junta directiva del CERE, sorgida arran de
l'assemblea anual de socis celebrada a la seu del
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre el dia 25 de
març de 2017, va quedar integrada pel president,
Joan Josep Duran, i pels responsables de seccions
i vocals següents: Helena Blanch, Gerard Mercadé,
Josep F. Moragrega, Ricard Arnaiz, Andreu Carranza, Joan Farnós, Pere Muñoz, Biel Pubill, Albert
Pujol, Joaquim Roset, Josep Cañabate, Teresa
Castelló, Ventura Castellvell, Jordi Duran, Mireia
Grangé, Octavi Marches, Antonio Montaña, Jordi
Montagut i Francesc Sanahuja.

El filòsof flixanco Xavier Vega va
presentar el 28 de març de 2017 el seu
llibre Terres de l'Ebre, frontera, frontissa,
el primer assaig d'aquestes
característiques publicat arreu del
territori català i inclou apunts
geogràfics, culturals, històrics, musicals i
literaris. La presentació va tindre lloc a
Flix i va anar a càrrec de l'historiador
Pere Muñoz. L'acte formava part del
curs Coneguem la Ribera d'Ebre 2017.
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Inauguració de l'exposició
sobre la maçoneria a les
Terres de l'Ebre, a Móra d'Ebre

Presentació del llibre 'La pedra de
Flix a la ciutat de Tortosa al llarg
dels segles'

La sala d'exposicions Julio Antonio de Móra d'Ebre
va acollir els dies 31 de març i 1 i 2 d'abril de 2017
l'exposició "Passat, present i futur de la maçoneria a
les Terres de l'Ebre". La mostra era una iniciativa de
la Respectable Lògia Gallard de Josà de Tortosa i
el Sobirà Capítol Rosacreu Maat -tots dos amb seu
a Móra d'Ebre des dels anys 2010 i 2012, respectivament-, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
(CERE) i l'Associació Cultural La Riuada.

Dimarts 18 d'abril, a Ca don Ventura de Flix , va tenir lloc la presentació del segon volum de la col·lecció Lo Pedrís, editat per
l'associació La Cana, La Pedra de Flix a la ciutat de Tortosa al llarg
dels segles, de Joan-Hilari Muñoz Sebastià. A l'acte de presentació, van participar Pere Muñoz, coordinador de Publicacions de
La Cana; Jaume Masip, president de l'associació cultural La Cana;
Antoni Sabaté, exdirector dels Serveis Territorials de Cultura a les
Terres de l'Ebre, i l'autor, Joan-Hilari Muñoz Sebastià.

Vídeo: Exposició sobre la maçoneria a les Terres
de l'Ebre

10a Mostra de Llibres de la Ribera 25
d'Ebre
La sala Ca Don Ventura
de Flix va acollir el 21
d'abril la 10a Mostra de
Llibres de la Ribera
d'Ebre, on es va presentar una selecció de
novetats editorials de
la comarca. A l'acte,
introduït per la regidora de Cultura de Flix, Norma Pujol, hi
van fer presentacions bibliogràfiques Gerard Mercadé, cap
de Publicacions del CERE, Miscel·lània del CERE núm. 26; M.
Teresa Castelló, De l'arrossar a la taula; Irineu Visa, L'església
de Flix. Gènesi arquitectònica i modificacions principals des
del 1883 fins al 2015; Pilar Romera, Li deien Lola, i Xavier
Vega, Terres de l'Ebre, frontera i frontissa. L'acte també va
comptar amb la participació del president del CERE, Joan
Josep Duran.
Àudio: 10a Mostra de Llibres de la Ribera d'Ebre

DIA A DIA

ABRIL

Surt publicat el segon número del butlletí digital 'La Sirga' del CERE
El 6 d'abril de 2017 es va posar a disposició dels
associats del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i
del públic en general el segon exemplar del
butlletí en format digital del CERE, La Sirga. Aquesta publicació, estrenada el Sant Jordi de 2016,
inclou les activitats més destacades impulsades, o
en què va col·laborar el CERE durant l'últim any, i
pretén, en consonància amb els objectius fixats
per l'actual junta directiva, donar a conèixer
l'entitat i quines són les principals activitats que
desenvolupa i, alhora, sumar més gent al projecte
col·lectiu del Centre d'Estudis.

La Biblioteca Comarcal de Móra
d'Ebre celebra el vintè aniversari

Participació del CERE al Recercat
2017

La Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre va celebrar el 26 d'abril de
2017 l'acte commemoratiu del vintè aniversari de la seua inauguració, amb la presència dels usuaris d'aquesta sala de lectura i de les
autoritats locals i comarcals. La celebració va comptar amb la lectura
de cinc fragments de llibres que van ser presentats a la biblioteca en
aquests vint anys, a càrrec de Tomàs Queralt, primer bibliotecari que
va tindre aquest equipament; Montse Pineda, regidora de Cultura;
Albert Pujol, director de Litterarum; Joan Launes, president de
l'associació cultural La Riuada, i Joan Josep Duran, president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

El darrer cap de setmana del mes d'abril de 2017 es va
celebrar a Reus el RECERCAT, Jornada de Cultura i Recerca
Local dels Territoris de Parla Catalana, organitzat per l'Institut
Ramon Muntaner, amb periodicitat anual, en el marc dels
actes de Reus, Capital de la Cultura Catalana. El CERE hi va
assistir presentant en format pòster
dos treballs: Els ajuntaments de la
Ribera d'Ebre durant el primer
franquisme (un projecte propi
emmarcat en el programa de Garantia
Juvenil finançat per la Generalitat de
Catalunya, la Iniciativa d'Ocupació
Juvenil i el Fons Social Europeu) i un
projecte de l'APPFI al qual el CERE
dóna suport, Els ferrocarrils directes
de Madrid a Barcelona i la seva
repercussió en el territori.

Commemoració del desè aniversari de l'Arxiu Comarcal de
la Ribera d'Ebre
L'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre (ACRE) va commemorar el 28 d'abril de 2017 el seu desè aniversari amb
l'espectacle teatral La casa de la memòria, concebut
expressament per a l'ocasió per Valer Gisbert amb la
intenció de donar a conèixer l'arxiu fent ús com a fil
conductor de la figura d'Artur Bladé. El CERE va ser una
de les entitats convidades a la commemoració, la qual
va comptar amb la presència de les autoritats del Departament de Cultura, del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.

MAIG

Presentació a la biblioteca de Móra la Nova
de 'La vida darrere de l'aparador', de Jesús
M. Tibau
La Biblioteca de Móra la Nova va acollir la presentació de La vida darrere de
l'aparador, de Jesús M. Tibau. Acompanyat del periodista Jordi Duran, l'escriptor
Jesús M. Tibau va
portar fins a Móra la
Nova, el 12 de maig, els
relats de quinze viatges
observacionals a
quinze comerços de
Tortosa, en què l'autor
ha destil·lat què s'hi cou
entre venedors, clients,
productes i publicitats,
sempre amb el
particular estil que
caracteritza Tibau.

Tradijoc 2017, a Flix

DIA A DIA

Lliurament de premis del Concurs de Fotografia Anton Moreu
de Garcia
Garcia va acollir el 29
d'abril de 2017 l'acte del
lliurament de premis del
Concurs de Fotografia
Anton Moreu, convocat
anualment per
l'associació cultural La
Foig, de Garcia. El premi
va atorgar tres guardons de 300, 200 i 100 euros, respectivament, a les millors fotografies de temàtica comarcal
(gent, paisatges, etc.). És una activitat que s'organitza
anualment amb la col·laboració del CERE.

El 17 de maig Flix va acollir la tretzena edició
del Tradijoc, la trobada de jocs tradicionals
que naixia el 2005 amb la finalitat de gaudir,
durant un dia, amb aquelles activitats lúdiques
pròpies de les festes majors d'abans i amb els
jocs populars que es jugaven pels carrers i
places dels nostres pobles. Els carrers i places
de Flix, així com la zona dels Xops, al marge
esquerre de l'Ebre, es van omplir amb la
cridòria dels jocs que es van proposar, per
estacions, als xiquets i xiquetes participants a
la jornada. Es van organitzar 15 grups, formats
per 15 membres, que anaven seguint un
itinerari de joc en joc.

Joan Rebagliato
Nadal guanya la
XXIX edició del
Premi de Narrativa Vila d'Ascó
Joan Rebagliato Nadal va ser el
guanyador del vint-i-novè
Premi Literari “Vila d'Ascó” 2017
amb l'obra Un port per quedarme: Diari d'Alexandros. El lliurament va tindre lloc en el decurs
d'un acte celebrat el 13 de maig.
El XII Premi de Poesia Joan
Perucho “Vila d'Ascó” 2017 va
recaure en Enric Abad Lluch,
per l'obra Gojos del cor i la carn.
També es van lliurar els guardons als premiats del XXVII
certamen de Narrativa Breu per
a Joves Sant Jordi “Vila d'Ascó” i
del XXIX Concurs de Fotografia
“Vila d'Ascó” 2017.
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Beques del CERE
Per acord de la junta directiva del
CERE, en la reunió de 10 de maig es
va prorrogar el termini de
presentació de sol·licituds de beques
de recerca del CERE fins al 31 de
desembre o fins a l'acabament de la
disponibilitat pressupostària, el que
esdevingui abans. La quantia de les
beques era de 700€ per als socis i de
400€ per als no socis.

La Fira del Llibre
Ebrenc estrena samarreta per promocionar
la marca
La Fira del Llibre Ebrenc va presentar el
3 de maig de 2017 una samarreta de
color verd, com el riu Ebre, amb la
definició del mot ebrenc i amb un
missatge clar "Sóc ebrenc –a", amb la
qual cosa volia potenciar la identitat
cultural d'un territori. Es va tractar d'una
acció amb la qual l'equip de la Fira del
Llibre Ebrenc volia socialitzar sense
complexos el mot ebrenc, després
que l'Institut d'Estudis Catalans
l'incorporés al Diccionari de la llengua
catalana (DIEC2), a petició de la mateixa Fira del Llibre Ebrenc l'any 2015.

XV edició de la Festa
de les Cigonyes a la
Reserva Natural de
Sebes, a Flix

Acte de lliurament del
VIII Premi Treball de
Recerca de Batxillerat
sobre la Ribera d'Ebre

El 14 de maig de 2017 va tindre lloc a la
reserva natural de Sebes, a Flix, la XV
edició de la Festa de les Cigonyes, en què
es van celebrar 15 anys del primer alliberament de cigonya blanca dins del marc del
Projecte reintroducció de la cigonya blanca a les Terres de l'Ebre. L'acte, que va
tindre lloc al centre d'informació de la
reserva, el Mas del Director, va comptar
amb l'entrega de diplomes commemoratius a tots els nadons nascuts el 2016 que
van assistir a la festa. Es va posar a la
venda una polsera solidària al preu de 1'5
euros, amb els diners recollits es van comprar aliments i productes de neteja infantil
per a famílies amb dificultats de la comarca.

El 19 de maig de 2017 va tindre lloc l'acte de
lliurament del Premi Treball de Recerca de
Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre que atorga
el CERE. L'acte de la vuitena edició se
celebrà a Móra d'Ebre, concretament a la
Sala de Plens del Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre. Durant l'esdeveniment els tres
autors finalistes van presentar els treballs
respectius, i tot seguit el jurat va decidir,
tenint en compte les exposicions realitzades, quina era l'obra guanyadora d'aquesta
edició. Ariadna Julian Martos, alumna de
segon curs de Batxillerat Científic de l'institut
de Flix es va endur el premi.

Vídeo: Festa de les Cigonyes (Flix)

DIA A DIA

Presentació del nou
llibre de Francesca
Aliern 'Negre estalzí'
El 18 de maig de 2017, a la Biblioteca
Comarcal de Móra d'Ebre, va tindre lloc
la presentació de la darrera novel·la de
l'escriptora xertolina Francesca Aliern
Negre estalzí. La presentació va anar a
càrrec de Joan Launes, periodista i president de l'Associació Cultural La Riuada,
de Móra d'Ebre.

14a edició de la Fira del
Llibre Ebrenc de Móra
d’Ebre
La Fira del Llibre Ebrenc va celebrar la 14a
edició del 24 al 28 de maig a Móra d'Ebre. Vinti-set van ser les novetats editorials presentades
i més de 2.500 el total de llibres ebrencs
posats a la venda a la carpa de més de 500
metres quadrats, que van gestionar l'Institut
Ramon Muntaner i les llibreries Bassa de Móra
d'Ebre, Viladrich de Tortosa i Guaix d'Amposta.
Durant uns dies la comarca de la Ribera d'Ebre
va esdevindre capital literària del país. Va
inaugurar el conseller de Cultura, Santi Vila.

El 25 de maig va tindre lloc a la biblioteca Artur Bladé Desumvila de Flix la
presentació del poemari d'Albert
Guiu Des del Pensament dels filòsofs.
La presentació va anar a càrrec de
Laura Mur, mestra i escriptora. Des del
pensament del filòsofs navega per
pensaments de clàssics de la història
de la filosofia i prova d'extraure de tan
rics oceans cognitius, gotes d'aigua
lírica que naixen de la mirada atenta a
allò pensat per pensadors d'obra
immortal, des d'una interpretació
subjectiva que ve de l'observació
objectiva apareixen aquests versos
com petits llumins encesos gràcies a
la bella flama de la filosofia.
Vídeo: 'Des del pensament dels
filòsofs', d'Albert Guiu

Audició de guitarra de
Marc Benavent
El 19 de maig de 2017, mentre els membres
del jurat de del VIII Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre estaven
reunits per deliberar sobre el treball guanyador del certamen, va tindre lloc una breu
audició de guitarra a càrrec del jove talent, de
7 anys, Marc Benavent Pellicer, alumne de
primer curs de guitarra de l'Escola Municipal
de Música i Dansa de Móra d'Ebre, L'audició va
tindre lloc a la sala de plens del Consell
Comarcal de la Ribera.

Presentació del poe- 27
mari d'Albert Guiu
'Des del pensament
dels filòsofs'

Club de Lectura amb 'Cafè
de París', de Francesca
Aliern
El 24 de maig de 2017 va tindre lloc a la
Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre la 33a
trobada del Club de Lectura de la Ribera d'Ebre.
L'acte, organitzat pel CERE, el va conduir Laura
Vilalba Arasa, del Departament de Literatura
Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.

Tortosa va acollir
l'exposició i el cicle de
conferències "Passat,
present i futur de la
maçoneria a les Terres
de l'Ebre"
El 26 de maig va tindre lloc al Centre Cívic
de Ferreries de Tortosa la inauguració de
l'exposició “Passat, present i futur de la
maçoneria a les Terres de l'Ebre”. Va
romandre oberta dissabte 27 de maig i
diumenge 28. Es tracta d'una exposició a
través de la qual es van donar a conèixer
les organitzacions maçòniques que existeixen a les comarques de l'Ebre. El 26 de
maig va tindre lloc la conferència “Gallard
de Josà”, a càrrec de Juan Carlos Cerón,
mestre maçó, i el 27 de maig, “Es factible
la maçoneria al segle XXI”, a càrrec
d'Albert González, venerable mestre de la
Respectable Lògia Gallard de Josà.

DIA A DIA

El Grup La Deriva presenta “L'aventura de
les lletres ebrenques”
Durant la primera tanda de presentacions de les novetats bibliogràfiques de
la Fira del Llibre Ebrenc, el Grup La Deriva va presentar el 27 de maig la seva
darrera publicació: L'aventura de les
lletres ebrenques. Es tracta d'un conte
amb què el grup La Deriva, format per
Andrea Ferreres, Neus Pons i Núria Pons
vol aproximar a les aules alguns dels
escriptors ebrencs més destacats de
tots els temps, com Cristòfol Despuig,
Sebastià Juan Arbó, Jesús Moncada,
Artur Bladé i Desumvila, Gerard Vergés i
Andreu Carranza. Aquesta obra va rebre
el suport del CERE

Acte de lliurament dels
Premis Llibresebrencs.org
El 27 de maig de 2018 se va celebrar l'acte de
lliurament dels premis Llibresebrencs.org,
adreçats a autors jóvens. L'acte, organitzat
per l'Oficina de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, formava part del
programa d'activitats de la Fira del Llibre
Ebrenc de Móra d'Ebre.

El CERE regala 48 llibres
a les biblioteques escolars de la Ribera d'Ebre
En el marc de la 14a Fira del Llibre Ebrenc, el 27
de maig , el CERE va obsequiar amb lots de
llibres les 16 biblioteques escolars de primària
de la Ribera d'Ebre. Cada biblioteca va poder
triar tres exemplars del cinc que el CERE va
seleccionar del seu fons bibliogràfic. Els llibres
a escollir van ser: Brogit de l'Ebre, de diversos
autors; Observar el temps de la Ribera d'Ebre,
d'Òscar Saladié i Maria Garcia Figueras; Imatges de la Ribera d'Ebre, de Jaume Garciapons; Roc Llop i Convalia, de Josep Maria
Sàez i Emigdi Subirats, i La casa pagesa asconenca, de Jordi Ferrús.

El CERE col·labora amb
l'edició de quatre noves
publicacions d'interès per
la Ribera d'Ebre
El 31 de maig, el CERE va anunciar que durant
l'any 2017 va col·laborar amb la publicació de
quatre nous llibres que els socis del CERE
podien adquirir a preu especial. Es tracta de
L'església de Flix. Gènesi arquitectònica i
modificacions principals des del 1883 fins al
2015, d'Ireneu Visa Guerrero; La pedra de Flix a
la ciutat de Tortosa al llarg dels segles, de
Joan-Hilari Muñoz Sebastià; L'aventura de les
lletres ebrenques, del Grup La Deriva, integrat
per Andrea Ferreres, Neus Pons i Núria Pons,
amb il·lustracions d'Andreu Castells, i Des del
pensament dels filòsofs, d'Albert Guiu.

Ruta literària: "La Móra
ebrenca d'Artur Bladé"
El 28 de maig, Tarvitur Visites Guiades va oferir
una ruta literària a Móra d'Ebre, amb la
descripció de la vila segons els relats de
l'escriptor i periodista Artur Bladé Desumvila.
JUNY

Documental “Entre
Pàndols i Cavalls”
El 17 de juny va tindre lloc al Casal de Móra la
Nova la presentació del documental Entre
Pàndols i Cavalls, realitzat per alumnes de
l'Institut Pere Martell de Tarragona com a
projecte de final de cicle. En acabar la
projecció hi va haver una xerrada sobre les
fosses comunes amb Roger Herèdia, president
del Banc de l'ADN.

Es publica 'Encenalls 28
de la nostra història'
Encenalls de la nostra història és una
publicació elaborada pels socis del
CERE Biel Pubill i Soler i Josep M.
Raduà i Serra. Es tracta d'un recull dels
monogràfics que al llarg de deu anys
(2007-2016) van aparèixer en els programes de la Festa Major del poble i
que en aquest període han ressenyat
algun esdeveniment destacat, la
commemoració d'alguna efemèride
o la glossa d'alguna entitat o persona,
entre d'altres. Aquestes aportacions
es van publicar amb la voluntat de
convidar els lectors a la reflexió,
l'anàlisi, la coneixença o l'aproximació
històrica, etnogràfica, cultural o festiva
d'Ascó. La publicació es va presentar
a primers de juny de 2017.

Presentació de
l'estudi sobre el primer franquisme a la
Ribera d'Ebre
El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
(CERE) va presentar el 8 de juny a
l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, a
Móra d'Ebre, els resultats del treball
sobre Els ajuntaments de la Ribera
d'Ebre durant el primer franquisme
(novembre de 1938-1942), en un acte
que va ser presidit per l'alcalde de
Móra d'Ebre, Joan Piñol, i la presidenta
del Consell Comarcal, Gemma Carim.
L'acte va comptar amb la presència
de Joan Josep Duran, president del
CERE; Norma Pujol, coordinadora del
departament de Joventut a les Terres
de l'Ebre; Gerard Mercadé, director
de l'Arxiu Comarcal de la Ribera
d'Ebre (ACRE), i Jordi Cid, l'historiador
que ha elaborat el treball.

Conferència sobre les
tres esglésies de
Ginestar
El 10 de juny se va celebrar a l'església
vella de Ginestar la conferència del professor Joan Fuguet “Les esglésies del
Ginestar templer i hospitaler”. Aquesta
conferència, organitzada pel Centre
d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) i
l'Ajuntament de Ginestar, va apropar els
assistents al coneixement de l'època
històrica en la que foren construïdes i als
seus estils arquitectònics. La xarrada va
tractar sobre Sant Vicent, primera església
de Ginestar; l'església vella de Sant Martí, i
el temple nou de Sant Martí.

Exposició fotogràfica
“Embranzida patumaire”
El 22 de juny, la Biblioteca Municipal de
Móra la Nova va acollir la inauguració de
l'exposició fotogràfica “Embranzida patumaire”, del berguedà Josep M. Isach, dedicada a la Patum infantil de Berga. Aquesta
exposició recull les imatges realitzades per
Josep M. Isach i Boixader durant la Patum
infantil de diferents anys i que a la vegada li
va servir com a projecte final de la seva
formació com a fotògraf. Durant l'acte,
l'autor també va presentar el llibre-catàleg
de l'exposició.

DIA A DIA

JULIOL

Es publiquen els treballs
finalistes del Premi de
Recerca de Batxillerat
2017
XXXIII Concurs Literari
de Móra la Nova
L'Ajuntament de Móra la Nova va convocar el 29 de juny el XXXIIIè Concurs
Literari en l'àmbit de les comarques de
la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat.
El concurs preveia les categories de
prosa infantil, juvenil i d'adults.

El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre va publicar a la primeria de juliol de 2017 al seu web els
tres treballs finalistes del Premi de Recerca de
Treballs de Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre
de l'edició 2017. Es tracta de L'herència
mediambiental de Flix, d'Ariadna Julian, guanyadora del VIII Premi Treball de Recerca
sobre la Ribera d'Ebre; Estudi del poema
L'Aiguat, de Roc Aragonès, finalista del VIII
Premi Treball de Recerca sobre la Ribera
d'Ebre, i La gent de La Riuada, de Joan Ventura, finalista del VIII Premi Treball de Recerca
sobre la Ribera d'Ebre.

VI Beca Joan Veny
L'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada
dels Centres d'Estudis de Parla Catalana, amb el
suport de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, va convocar a
primers de juliol la VI Beca Joan Veny. Aquest
ajut es concedeix a treballs de recerca que,
d'una manera general, tinguin com a objectiu
l'estudi sobre bases empíriques de qualsevol
aspecte vinculat a la variació lingüística del
català.

Presenten l'estudi “El
projecte de ferrocarril de
Tarragona a Reus i Falset o
Móra d'Ebre (1844-1848)”
El Centre d'Estudis Tossencs va celebrar els dies
7, 8 i 9 de juliol la jornada d'estudi “L'obra
pública i els seus professionals (s. XVIII-XX):
Biografies, projectes, impacte modernitzador”.
En aquest marc es va presentar l'estudi El
projecte de ferrocarril de Tarragona a Reus i
Falset o Móra d'Ebre (1844-1848) al voltant del
primer intent de fer arribar el tren a la Ribera
d'Ebre. La presentació va anar a càrrec de
l'autor de l'estudi, Josep F. Moragrega.

Móra d'Ebre acull
Ebrefolk 2017
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Del 13 al 16 de juliol Móra d'Ebre va
acollir el 5è Ebrefolk, Campus de
Música i Ball Populars de les Terres de
l'Ebre, Matarranya i Nord Valencià,
iniciativa de l'associació Espai de So
que pretén difondre el patrimoni
etnomusical de les terres banyades
per l'Ebre i els seus afluents –un espai
compartit per Aragó, Catalunya i el
País Valencià– per mitjà de tallers,
xarrades, actuacions musicals i exposicions al llarg de tres o quatre dies del
mes de juliol a Móra d'Ebre.

XXV Premi de
Narrativa Curta “Lo
Flix d'Abans” 2017
La Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Flix va convocar el 4
de juliol de 2017 el XXV Premi de
Narrativa Curta “Lo Flix d'Abans” 2017,
modalitat adult, i el XXV Premi de
Narrativa Curta “Lo Flix del Demà” 2017,
modalitat jove.

Móra la Nova i el
CERE signen un conveni de col·laboració
El 21 de juliol, l'alcalde de Móra la Nova,
Francesc X. Moliné Rovira, i el president
del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre,
Joan Josep Duran Miró, van signar el
conveni per formalitzar les relacions
entre aquestes dos institucions. Així, el
CERE es va comprometre a col·laborar
en el concurs literari per a infants, joves
i adults de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta
i el Priorat, i en el concurs local de
fotografia que organitza l'Ajuntament.
També va assumir el compromís
d'enfortir les relacions amb el Museu
del Ferrocarril, l'Escola Municipal d'Art i
Disseny i la resta d'entitats culturals de
Móra la Nova en activitats com la presentació de llibres, la creació d'exposicions, la realització de treballs de recerca o la promoció de xerrades i altres
projectes.

DIA A DIA

La Generalitat reconeix la tasca del CERE
en favor de la llengua
catalana
El DOGC del 24 de juliol va publicar la
inclusió del CERE al Cens d'entitats de
foment de la llengua catalana. Aquest
Cens agrupa fundacions i associacions
que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit
d'actuació.

AGOST

El CERE i l'Ajuntament de
Riba-roja impulsen un
projecte de recerca
sobre els forns d'oli de
ginebre
El CERE i l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
van signar a primers d'agost un conveni
mitjançant el qual l'Ajuntament es va comprometre a contribuir al finançament del
projecte de recerca Els forns d'oli de ginebre de Riba-roja d'Ebre, el qual també
compta amb un ajut de l'Institut Ramon
Muntaner i el suport de l'Arxiu Comarcal de
la Ribera d'Ebre. L'estudi és una iniciativa de
la llicenciada en Història Judit Vidal Bonavila
i l'antropòloga Marina Orobitg Ávalos amb
la col·laboració de l'entitat local Amics de
Riba-roja d'Ebre.

Vinebre i el CERE signen
un conveni de
col·laboració
El 8 d'agost, l'alcaldessa de Vinebre, Gemma
Carim Gironés, i el president del Centre
d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Joan Josep Duran
Miró, van signar el conveni amb el qual es
formalitzaven les relacions entre aquestes
dos entitats a partir de l'any 2018. Així, el CERE
es va comprometre a col·laborar amb el
Premi de Narrativa Ribera d'Ebre aportant tres
membres del jurat i a organitzar conjuntament
amb les entitats locals activitats com la presentació de llibres, la creació d'exposicions, la
realització de treballs de recerca o la promoció de xerrades i altres projectes.

El CERE, present a la festa
del 90è aniversari de la
plaça de la Baranova a
Tivissa
El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre va
col·laborar el 12 d'agost amb l'acte de
commemoració del 90è aniversari de la plaça
de la Baranova, una de les places amb més
història de la Ribera d'Ebre. Durant l'acte es va
poder adquirir l'obra Lluís Brull, un home bo,
d'Adolf Brull i Monner, guanyadora del XVI
Premi d'Assaig Artur Bladé i Desumvila, impulsat
pel CERE.
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IX Concurs de
Sirgadors de l'Ebre
El 26 d'agost va tindre lloc, en el marc
de la Festa del Riu de Móra d'Ebre, el
IX Concurs de Sirgadors. L'acte va
començar amb el nomenament de
Joan Pujol com a Daliner d'Honor. El
concurs de sirgadors va arribar a la
novena edició amb cinc participants
vestits de sirgadors, que van estirar riu
amunt una muleta d'aproximadament
1.000 quilos. L'organització va anar a
càrrec de l'Ajuntament de Móra
d'Ebre, el Club Nàutic Móra d'Ebre i el
Centre d'Estudis Ribera d'Ebre.

Vídeo: 90 anys de la Baranova
a Tivissa

Lliurament del Premi
de Narrativa de la
Ribera d'Ebre a
Vinebre
L'escriptor, actor i dramaturg ebrenc
Valer Gisbert va endur-se la nit del 23
d'agost el XXXV Premi de Narrativa de
la Ribera d'Ebre, amb l'obra 8.834
passes. L'anunci del guardó es va fer
en un sopar literari amb l'assistència
d'unes 200 persones. El Premi de
Narrativa de la Ribera d'Ebre el convoca anualment l'Ajuntament de Vinebre, amb el suport del Consell Comarcal riberenc. La dotació del premi és
de 3.000 euros. El 2017 s'hi van presentar 15 obres.

SETEMBRE

El CERE crea la nova
secció de Cultura Digital de foment del
món digital entre la
societat
El mes de setembre, la junta del Centre
d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) va
aprovar la creació d'una nova secció
que vol treballar activitats al voltant del
món digital i que porta per nom Cultura Digital. El cap de la secció , Albert
Pujol, va explicar que es pretén que
sigui un punt de trobada de totes aquelles persones que volen realitzar actuacions relacionades amb el món digital,
activitats nascudes digitalment, com els
videojocs, la música digital o la realitat
virtual, o bé les que s'hi vinculen a
través de la implementació digital com
el llibre digital, xarxes socials, etc.

DIA A DIA

IX Jornades del Patrimoni Històric i X Curs
Coneguem la Ribera
d'Ebre
El dia 15 de setembre va tindre lloc a Ca
Don Ventura de Flix l'acte de presentació de les IX Jornades de Patrimoni
Històric, organitzades per l'Associació La
Cana i el X Curs Coneguem la Ribera
d'Ebre, que organitza el Centre d'Estudis
de la Ribera d'Ebre (CERE). Els actes es
van desenvolupar entre el 19 de setembre i el 15 d'octubre, amb un total de 16
activitats diverses.

8a Festa de la Jota de la
Ribera d'Ebre
El 16 de setembre, la Torre de l'Espanyol va
acollir la vuitena edició de la Festa de la
Jota de la Ribera d'Ebre. La festa va comptar
amb la inauguració a càrrec del conseller
de Cultura, de la Generalitat, Lluís Puig.
Vídeo: Festa de la Jota a la Torre de
l'Espanyol

OCTUBRE

Participació del CERE al II
Fòrum de
Desenvolupament
Sostenible i Saludable

IX Jornada d'Estudis
Locals i Territorials
Carmel Biarnés

El delta de l'Ebre va acollir dues jornades del II
Fòrum de Desenvolupament Sostenible i
Saludable, els dies 29 i 30 de setembre, mentre
que el 2 d'octubre l'activitat va continuar a
Barcelona. Al territori es va debatre sobre el
tema de “Territori i activitat econòmica”, a la
Sala d'actes d'Arrossaires del Delta, a Deltebre.
El fòrum va comptar amb el suport i la
participació del Centre d'Estudis de la Ribera
d'Ebre amb la intervenció d'Albert Pujol,
graduat en Multimèdia, que va presentar la
comunicació La Innovació social a la nova
cultura de l'aigua.

El 7 d'octubre, a la Sala d'Actes de
l'Ajuntament d'Ascó, se va celebrar la
novena edició de la Jornada d'Estudis
Locals i Territorials Carmel Biarnés,
organitzada per l'Associació Cultural
Lo Llaüt, l'Ajuntament d'Ascó i el CERE.
En aquesta edició la jornada es va
dedicar a la vesant fotogràfica de
Carmel Biarnès, que va reunir un
important fons documental de 60.000
fotografies. Una selecció d'aquestes
fotografies es van poder veure al
vestíbul de l'Ajuntament d'Ascó fins al
29 d'octubre.

Móra la Nova celebra la
Festa del Tren
A la darreria de setembre de 2017, la Festa del
Tren va prendre el relleu als Dies del Museu
que s'havien celebrat a Móra la Nova fins a
l'any 2016. Entre les activitats programades, cal
destacar un cicle de conferències sobre la
línia dels Directes i una visita teatralitzada a
l'estació amb activitats complementàries

Club de Lectura a
Móra la Nova amb
Pilar Romera
Pilar Romera, autora de la novel·la Li
deien Lola, va ser la protagonista de la
novena trobada del Club de Lectura
de Móra la Nova, celebrada a la Biblioteca Municipal. L'acte va tindre lloc el
13 d'octubre amb la presència dels
lectors de la novel·la i de l'autora, la
qual va poder aclarir els dubtes i les
qüestions que li van plantejar.
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XV Jornada d'Etnologia de les
Terres de l'Ebre a
Riba-roja

Una setantena d'obres,
al 33è Concurs Literari
de Móra la Nova

El 21 d'octubre, Riba-roja d'Ebre va ser la seu de la XV Jornada
d'Etnologia de les Terres de l'Ebre, que en l'edició d'enguany
es va dedicar a les plantes remeieres. Durant la jornada es va
presentar la comunicació La transformació del ginebre en els
forns d'oli de Riba-roja, a càrrec de Josep Aguilà, Antonio
Castellví, Ramon Puig, Marina Orobitg i Judit Vidal. Aquest
treball de recerca va comptar amb el suport i participació del
CERE.

El 26 d'octubre de 2017 es va fer el lliurament del 33è Concurs Literari, organitzat
per l'Ajuntament de Móra la Nova, que va
comptar amb la presència del periodista i
escriptor Martí Gironell com a pregoner.
En la categoria infantil la guanyadora va
ser Júlia Benavent Pellicer, i la finalista,
Judith Cutrona i Jardí, totes dos de Móra
d'Ebre. En la categoria juvenil, l'obra guanyadora va ser d'Aïna Ribes Montaña,
d'Ascó, i la finalista, d' Anna Algueró Manrique, de Móra la Nova. Quant a adults, el
guanyador va ser Rubén Miró Masip, de
Móra la Nova, i la finalista, Lua Galcerán
Rejano, de Móra la Nova.

Taller d'Escriptura a Móra d'Ebre

DIA A DIA

El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i l'Associació Cultural La
Riuada de Móra d'Ebre van organitzar un taller d'escriptura, el
31 d'octubre, a la seu social de La Riuada. Va ser una activitat
gratuïta, d'una hora i mitja setmanal, amb l'objectiu d'incentivar
i millorar la creació literària.
Àudio: Tallers d'escriptura

NOVEMBRE

Convocats els premis
literaris Vila d'Ascó
2018
El novembre de 2017 es va convocar el
XXX Premi Literari Vila d'Ascó 2018 i el XIII
Premi de Poesia Joan Perucho Vila d'Ascó
2018. El Premi Literari consisteix en 3.600
euros i la publicació del llibre per part de
9 Grup Editorial (Cossetània Edicions/
Angle Editorial). El Premi de Poesia, en un
objecte artístic creat per l'artista Antoni
Tàpies, més una dotació de 2.400 euros i
la publicació en edició comercial dins la
col·lecció de poesia Mitilene d'Editorial
Meteora.

Cicle de conferències
“Ibers i
romans a
l'Ebre”
El cicle de conferències
“Ibers i romans a l'Ebre” va
tenir lloc els dies 9, 10, 17 i
24 de novembre i l'1 i 15
de desembre, a Móra
d'Ebre, Tivissa, Ascó, Flix,
Vinebre i Benissanet, respectivament. Fou organitzat pel Centre d'Estudis de
la Ribera d'Ebre, l'Arxiu
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i
l'Ajuntament de Móra
d'Ebre, i rebé el suport i la
col·laboració dels Serveis
Territorials del Departament de Cultura a les
Terres de l'Ebre i dels
ajuntaments d'Ascó, Flix,
Tivissa i Vinebre. Les jornades van posar al descobert la importància
arqueològica de la protohistòria i la història antiga
de les Terres de l'Ebre,
com ho evidencia que
durant els darrers 20 anys
està sent el territori català
més estudiat.

Indústries centenàries 32
de la Ribera d'Ebre, al
programa 'Maiors'
El programa Maiors del Canal Terres de
l'Ebre va dedicar el capítol de la setmana
del 13 de novembre de 2017 a les indústries
centenàries del territori. El programa va
comptar amb la participació dels empresaris Adolf Brull, de Tivissa, i Noemí Poquet,
de Vinebre, acompanyats per la presidenta
del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre,
Gemma Carim, i per Begoña Garcia, gerent
del Consorci d'Iniciatives Socioeconòmiques. Aquest programa el va coordinar
Julio Monfort, del Centre d'Estudis de la
Ribera d'Ebre.
Vídeo: Programa 'Maiors', coordinat per
Julio Monfort del CERE sobre empreses
centenàries

Presentació a Móra la
Nova del llibre 'Rosa Virgili. De Mont-roig a Castellar per amor'
La Biblioteca Municipal de Móra la Nova va
organitzar la presentació del llibre Rosa
Virgili. De Mont-roig a Castellar per Amor, de
l'escriptora Teresa Mariné Cabrisses, el 2 de
novembre de 2017.

Presentada a Móra d'Ebre l'obra
guanyadora del XVIII Premi
d'Assaig Artur Bladé i Desumvila
La Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre va acollir el passat
dijous 23 de novembre la presentació del llibre De missa i de
dretes. Daniel Serres i Loran, política i societat a Móra d'Ebre i
Móra la Nova, 1891-1939, obra guanyadora del XVIII Premi
d'Assaig Artur Bladé i Desumvila, organitzat pel Centre
d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE). L'acte va comptar amb
l'assistència de nombroses persones. La presentació del llibre
va anar a càrrec de Toni Orensanz, periodista i escriptor.

DIA A DIA

Acte de lliurament del XVIII Premi
d'Assaig Artur Bladé Desumvila
El dissabte 18 de novembre va tindre lloc al Casal Municipal
de Móra la Nova l'acte de lliurament del XVIII Premi d'Assaig
Artur Bladé Desumvila. En l'edició de 2017 es va suprimir el
sopar de lliurament arran de l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana i
d'una part del Govern de la Generalitat, i de la sortida del
país del seu president i la resta de consellers. El premi va
tindre una participació de quatre obres i la guanyadora fou
De missa i de dretes. Daniel Serres Loran, política i societat a
Móra d'Ebre i Móra la Nova (1891-1939).

Presentació a Móra la
Nova del llibre
d'Andreu Carranza 'Ciutat de llops'
La Biblioteca Municipal de Móra la Nova va
presentar el nou llibre d'Andreu Carranza
Ciutat de llops. La presentació va anar a
càrrec de l'escriptor Miquel Esteve i del
mateix Andreu Carranza. L'acte va tindre
lloc el divendres 24 de novembre.

Club de Lectura a Móra
d'Ebre amb 'La dona
d'en Martin Guèrre', de
Janet Lewis
La Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre va
acollir el 15 de desembre la trobada del
Club de Lectura de la Ribera d'Ebre al
voltant del llibre La dona d'en Martin
Guèrre, de Janet Lewis.

XIV Trobada
d'entitats i
associacions
culturals de
l'antiga diòcesi de Tortosa
El 25 de novembre se va
celebrar la XIV Trobada
d'entitats i associacions
culturals de l'antiga diòcesi
de Tortosa (Terres de
l'Ebre, Priorat, Franja, Maestrat i Ports) a Pena-roja de
Tastavins. Va tindre lloc
una taula rodona sobre
“Aprendre des de la proximitat, a través de la cultura
i amb el món local com a
referent”, que va ser moderada i va comptar amb la
participació de Josep F.
Moragrega, del Centre
d'Estudis de la Ribera
d'Ebre.

Club de Lectura
a Móra d'Ebre
amb 'El carrer
estret', de
Josep Pla
El 3 de novembre va tindre
lloc a la Biblioteca Comarcal
de Móra d'Ebre una sessió
del Club de Lectura Ribera
d'Ebre, al voltant de l'obra
de Josep Pla El carrer estret.

DESEMBRE
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El CERE publica 'Els ajuntaments de la Ribera
d'Ebre durant la consolidació del franquisme
(novembre de 19381942)'
El CERE va publicar el desembre de 2017 Els
ajuntaments de la Ribera d'Ebre durant la
consolidació del franquisme (novembre
de 1938-1942), un assaig que té com objectiu analitzar la implantació del règim franquista a escala municipal, una investigació
realitzada en un àmbit comarcal però amb
la intenció de connectar-la amb la realitat
del país. Aquest llibre, del jove historiador
Jordi Cid, és el resultat del treball del
mateix nom realitzat al llarg del bienni 20162017 gràcies a un programa de Garantia
Juvenil, gestionat per la Generalitat de
Catalunya, que impulsa la Unió Europea
contra l'atur juvenil.

Poemes de Nadal per a
nens i nenes a Móra la
Nova
El 14 de desembre, a la Biblioteca Municipal
de Móra la Nova, va tinde lloc la presentació
del conte de Laura Mur A dalt d'una cadira.
Poemes de Nadal per a nens i nenes. Durant
la presentació van participar els nens i nenes
del Club de Lectura Infantil. Laura Mur i Cervelló (Flix, Ribera d'Ebre, 1962) és escriptora i
mestra d'escola de primària a centres de la
Ribera d'Ebre.
Àudio: Laura Mur publica 'A dalt d'una cadira’

Una estudiant de l'Escola d'Art
riberenca guanya el Ribera Art
2017

DIA A DIA

Tenim el món a les nostres mans, la convivència és la clau,
obra de la jove Mar Lahoz Sáez va ser la guanyadora de la
segona edició del Premi Ribera Art 2017, una cita convocada
pels Serveis de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebre per promoure la vessant més creativa dels joves. En
aquesta segona edició del Ribera Art, amb la convivència
com a temàtica, van optar al premi vuit obres, realitzades per
estudiants de l'Escola d'Art de Móra la Nova, com Lahoz. La
mateixa autora va guanyar el premi del públic per l'obra Junts
arribarem més lluny. El veredicte es va donar el 17 de desembre de 2017.

Presentada a Móra la Nova l'obra
guanyadora del XVIII Premi
d'Assaig Artur Bladé Desumvila
La Biblioteca Municipal de Móra la Nova va acollir el 22 de
desembre la presentació del llibre de Jordi Duran De missa
i de dretes. Daniel Serres i Loran, política i societat a Móra
d'Ebre i Móra la Nova, 1891-1939, obra guanyadora del XVIII
Premi d'Assaig Artur Bladé i Desumvila. Durant la presentació
van intervenir Francesc X. Moliné, alcalde de Móra la Nova;
Joan Josep Duran, president del CERE; Miquel Esteve que
presentà l'obra, i l'autor.

Exposició fotogràfica de Montse Grau a Flix
El 24 de desembre va tindre lloc a Ca Don Ventura de Flix la inauguració de
l'exposició fotogràfica de Montse Grau “Müller, colònia química”. Aquesta
exposició, organitzada per la Secció Juvenil del CERE i l'Ajuntament de Flix, va
ser una iniciativa per donar a conèixer els joves artistes de la comarca.
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El Centre d'Estudis de
la Ribera d'Ebre presenta la nova secció de
Cultura Digital
El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
(CERE) va presentar el dia 27 de desembre
de 2017 la secció de Cultura Digital en un
acte celebrat al teatre municipal de La
Llanterna de Móra d'Ebre. Es tracta d'una
iniciativa d'Albert Pujol, membre de la junta
directiva de l'entitat cultural riberenca, que
pretén implicar creadors, estudiosos i
persones amb coneixements informàtics
per tirar endavant projectes d'interès cultural i comarcal. L'acte va comptar amb la
intervenció dels especialistes Marisol
López, directora de Cutura Digital de la
Generalitat, i Ricard Faura, tecnoantropòleg
i expert en tecnologies de la informació i la
comunicació, i societat.
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