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La trobada anual de l’Institut

d’Estudis Catalans es farà a 

Tortosa i tractarà sobre la llengua

LLENGUA

Tortosa ACN

El pròxim ple de la Secció Filològi-

ca de l'Institut d'Estudis Catalans

(IEC) es desenvoluparà a Tortosa, els

dies 15 i 16 d'octubre. Les jornades

acadèmiques s'emmarquen en els

actes de la Capital de la Cultura Ca-

talana i abordaran temes relacionats

amb la llengua, en clau territorial.

Destaquen les conferències que

abordaran la petjada lingüística del

lingüista tortosí Joan Beltran, mort

l'octubre del 2020, i la de Jesús Mas-

sip, poeta, historiador i arxiver de

Tortosa, que ha mort esta setmana

als 94 anys. També s'han programat

diverses ponències centrades en es-

criptors locals, com Manuel Pérez

Bonfill, Gerard Vergés, Zoraida Bur-

gos, i Desideri Lombarte.

La trobada tindrà conferències re-

lacionades amb la parla i la història

lingüística de l'àmbit geogràfic que

s'estén des de les Terres de l'Ebre

fins al Maestrat. Se celebraran a l'Es-

pai Sant Domènec i estan obertes a

tothom, prèvia inscripció.

Tortosa també acollirà abans de

final d’any la quarta edició del Con-

grés de Cultura i Territori a les Co-

marques de la Diòcesi de Tortosa,

que es desenvoluparà entre l’1 i el

3 de desembre al campus de la

Universitat Rovira i Virgili (URV). La

jornada acadèmica tractarà aspec-

tes com els espais naturals prote-

gits de l’Ebre, la Tinença i els Ports;

els objectius de l’Agenda 2030 de

l’ONU en clau territorial; el dialecte

tortosí en el domini lingüístic; el tu-

risme postcovid; el patrimoni difús

o els arxius civils de l’antiga diòcesi

de Tortosa.

Els interessats a participar-hi han

d’enviar la seUa proposta de comuni-

cació al comitè científic, abans del 5

de novembre. ■

El Museu de Tortosa

mostra 33 dibuixos

d’arquitectes il·lustres

de l’Arxiu COAC

ARXIU COAC

Tortosa  Redacció

Dintre de la programació de la

Capital de la Cultura Catalana

Tortosa 2021, la demarcació de

l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes

de Catalu-nya (COAC) i l’Ajunta-

ment de Tortosa obren l’exposi-

ció que celebra el 50è aniversari

de l’Arxiu COAC, honorat amb el

Premi Nacional de Cultura 2019.

La mostra, que es podrà visitar

durant tot l’octubre a la sala An-

toni Garcia del Museu de Torto-

sa, reunix trenta-tres dibuixos

originals d’arquitectes com ara

Lluís Domènech i Montaner, Jo-

sep Maria Sostres, Francesc Mit-

jans, Correa-Milà o, els més pro-

pers, Cèsar Martinell i Federico

Llorca. Esta documentació gràfi-

ca ha estat seleccionada pel seu

valor com a testimoni del pensa-

ment de l’arquitecte. ■

L’Ajuntament, facultat pel

Govern per a “paralitzar”

les obres nocturnes d’Adif

SOCIETAT

Tortosa  Ò.M.J.

L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell

Roigé, va assegurar este dijous que

la Generalitat, a través del Servei

de Prevenció i Control de la Conta-

minació Acústica, ha certificat que

els treballs nocturns que l’Adif està

executant a les vies a Tortosa so-

brepassen els nivells de decibels

permesos per la normativa vigent i

que per tant ha facultat a l’Ajunta-

ment a actuar i, si és necessari, pa-

ralitzar les obres, que van comen-

çar el 6 de setembre, es fan entre

les 10 de la nit i les 7 del matí per a

no afectar el tràfic ferroviari i s’han

d’allargar, en el cas de la terminal

tortosina, fins al 30 d’octubre, se-

gons l’Adif. Els treballs han provo-

cat les queixes dels veïns, que no

poden descansar a les nits, i

l’Ajuntament, en no tenir veu en el

tràmit de les obres perquè el gestor

estatal no necessita autorització

municipal per a intervenir en la

seua infraestructura, va demanar

la intercessió de la Generalitat. 

L’alcaldessa va confirmar que el

consistori està ara “en condicions

d’actuar i de paralitzar” les obres,

però de tota manera va revelar que

la Subdelegació del govern estatal

a Tarragona ha transmés a l’Ajunta-

ment que l’Adif, tot i no respondre

als requeriments de l’Ajuntament,

mirarà de traslladar treballs a una

franja horària diürna.  Roigé, en tot

cas, va lamentar que l’Adif haja ig-

norat fins a quatre requeriments de

l’Ajuntament, l’últim ja de paralitza-

ció de les obres “a partir de les ac-

tes aixecades per la Policia Local”

de Tortosa. L’Adif sosté que el bene-

fici serà superior a les molèsties

perquè s’està canviant tot el mate-

rial, vies, travesseres i balast, i això

reduïra el soroll del trànsit. ■


