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Acordem crear la Intercol·legial de Col·legis Professio-

nals a les Terres de l’Ebre amb l’objectiu d’aportar idees,
propostes i valoracions. Volem que siga un òrgan d’opi-
nió dintre d’un espai de reflexió i anàlisi fonamentat en la
nostra experiència professional al llarg dels últims anys a
les nostres terres.

Constatem que la nostra activitat professional la duem
a terme a les Terres de l’Ebre, una regió de vora 180.000
habitants que massa sovint ha sigut relegada al llarg de
la història i per diferents administracions a l’hora de
distribuir inversions en matèria d’infraestructures i
equipaments.

Apostem, d’entrada, per fer una relectura del Pla estra-
tègic de les Terres de l’Ebre, elaborat per la Universitat
Rovira i Virgili l’any 2013.

Reivindiquem la creació d’una agència per al desenvo-
lupament regional, dotada amb recursos estructurals su-
ficients, en què el perfil tècnic i científic dels seus inte-
grants sigui majoritari, amb l’objectiu de potenciar dife-
rents sectors productius, com ara l’agroalimentari, l’in-
dustrial i el de serveis.

Creiem que la Reserva de la Biosfera, certificació
atorgada l’any 2013 per la UNESCO a les Terres de
l’Ebre, ha de suposar un creixement qualitatiu per al
territori, amb respecte escrupolós vers el medi am-
bient i la biodiversitat.

Defensem que el català tingui la presència que es me-
reix a l’Administració de justícia, actualment encara molt
simbòlica.

Volem actuar de manera proactiva impulsant iniciati-
ves per a fer front a l’emergència climàtica i per a protegir
les parts més fràgils del nostre territori, en especial el sec-

tor primari, un dels vectors de l’economia més consoli-
dats a casa nostra. Tanmateix, no renunciem a la implan-
tació d’altres activats econòmiques, singularment del sec-
tor industrial, sempre tenint present la particularitat
d’aquestes terres i la necessitat de respectar i preservar el
medi ambient

Entenem que la pandèmia ha demostrat que les Terres
de l’Ebre poden tindre una oportunitat per a impulsar
determinades activitats econòmiques, amb l’objectiu de
guanyar competitivitat i dinamitzar l’economia regional.

Reiterem que els col·legis professionals amb represen-
tació a les Terres de l’Ebre constituïm un col·lectiu ampli
i disposem d’una implantació territorial i d’una trajectò-
ria que ens acredita com una veu a tindre en compte en el
debat sobre el futur de les nostres terres.

Impulsem la col·legiació i ens comprometem a de-
nunciar l’intrusisme que patixen els nostres col·legis
professionals.

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, secció Terres de l’Ebre.
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers

d’Edificació de les Terres de l’Ebre. 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, demarcació

Terres de l’Ebre.
Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport.

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, seu 
Terres de l’Ebre.

Coordinadora del grup promotor de Psicòlegs de les
Terres de l’Ebre.

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, demarcació
Terres de l’Ebre.

Col·legi d’Advocats i Advocadesses de Tortosa.
Col·legi de Metges, seu Terres de l’Ebre.

Col·legi oficial d’infermers i infermeres de Tarragona.
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L’ACTUALITAT, A LES XARXES

“És imprescindible que a la TV nacional s’esforcen a visibilitzar i
naturalitzar tots els accents del català. Els currículums de llengua als
instituts no hi ajuden gaire. Ja sé que els jóvens no solen consumir TV,
però cal acostumar-los a conèixer i sentir els dialectes geogràfics”

CARLES CASTELLÀ

“La lenta agonia del delta de l’Ebre ens remunta al
pantanisme franquista fent parada en el Plan Hidrológico
Nacional i desaiguant en una agenda urbana que només
entén lo sud com un “merendero”.

EMMA ZAFON

Com l’aixada per a la pagesia o el fo-
nendoscopi per a la medicina, el dic-
cionari és l’eina per a la lectura i, so-
bretot, per a l’escriptura. L’hem de tin-
dre a prop. Una finestra oberta. Les
paraules juguen amb nosaltres, sobre-
volen els llibres, l’escriptori. 
Se’n van i tornen. Com els xiquets me-
nuts, ens somriuen i s’amaguen. Les
seguim amb la mirada i intentem aga-
far-les, aterrar-les amablement.
Fer-les aliades, amigues. 

No totes arriben al diccionari, que
vindria a ser com un cel de paraules.
Com moltes dites i cançons, algunes
de les que es dibuixaven als llavis dels
nostres iaios es van morir amb ells.
També l’entonació, la musicalitat. Pe-
tites tragèdies. Però, per sort, moltes
viuran per sempre al diccionari d’An-

toni Maria Alcover i Francesc de Bor-
ja Moll. El bonic, l’inclusiu, el que mi-
ra a les diversitats. D’altres també,
més afortunades, estan al de l’Institut
d’Estudis Catalans, l’IEC. El rigorós,
l’imprescindible, la norma. Els dos
diccionaris s’agafen de la mà. Què se-
ria un idioma sense les seues plurali-
tats? Ben pobre. I què seria una llen-
gua sense la seua norma? Ens n’hau-
ríem d’inventar una altra perquè, si
no, podríem parlar però no podríem
escriure. Però en una parla tan ame-
naçada per les divisions com la nos-
tra, això és un luxe que no ens podem
permetre.

També tenen la seua gràcia els dic-
cionaris de sinònims. I la seua vitali-
tat. Perquè el cap és redundant però la
llengua ha de ser rica. S’agafen parau-

les d’aquestes que juguen. 
Se’n repesquen d’altres que ja s’havia
emportat el corrent del riu. A vegades
es rescaten de l’oblit. I sempre es fan
noves descobertes. 

I com que el país és tan divers com la
seua parla, busco “rural" a
sinonims.iec.cat però llegeixo coses
com “feréstec”, “aspre”, “esquerp”,
“difícil”, “trencat”, “rude”, “groller”,
“incivil”, “insociable”, “incivilitzat”,
“isard”, “alarb”. Serà que a la ciutat no
hi ha feréstecs, ni aspres, ni esquerps,
ni difícils, ni trencats, ni rudes, ni gro-
llers, ni incivils, ni insociables, ni inci-
vilitzats, ni isards, ni alarbs? Serà la
mirada urbanocentrista? 

Mirem com ens miren, com som mi-
rats. Però també com mirem, com ens
mirem. Feréstecs, incultes, insocia-

bles. Sí, som així. Però també persones
amables, dolces, fàcils, sociables,
suaus, educades, cultes, obertes, hos-
pitalàries. Tots som tot. Totes. Depèn
del moment, depèn de què parlem. Al
camp i a la ciutat. I a Finlàndia, a Cu-
ba, al Marroc, a tot arreu. 

A la gent del nord d’Àfrica que no
són àrabs els anomenem berbers, del
llatí barbarus, bàrbar, del grec 

, que durant l’antiguitat
designava de forma tan despectiva
com arrogant totes aquelles persones

que vivien més enllà de les fronteres
de la cultura grecoromana. La que es
pensava civilitzada, hegemònica, el
centre del món conegut. Però als ber-
bers els agrada més autoanomenar-se
amazics, que ve de persona noble, lliu-
re. 2.000 anys després, és això, encara.

ose  Sancho
escriptor i istoriador

Fer tec  inculte  in ocia le  
PARAULES

Edicte

Consell Comarcal del Baix Ebre

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat provisional-
ment, en la sessió plenària del 26 de març del 2021, l'ordenança
reguladora de la taxa per a drets d'examen i participació en proves
selectives. 
El fet imposable consisteix en l'activitat tècnica i administrativa con-
duent a la selecció de personal funcionari i laboral, de caràcter per-
manent o temporal, entre les persones que sol·liciten participar
com a aspirants en oposicions, concursos o proves selectives d'ac-
cés o de promoció a llocs de treball en el Consell Comarcal del Baix
Ebre. 
Aquesta ordenança es publicarà al tauler d'anuncis de Consell
Comarcal, al Butlletí Oficial de la Província durant trenta dies hàbils,
dins dels quals els interessats podran examinar-la i plantejar les
reclamacions que estimen oportunes.

Tortosa (Baix Ebre), 9 d'abril del 2021
La secretària accidental,  Rosa Solé Arrufat

Edicte

Consell Comarcal del Baix Ebre

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat, amb
caràcter inicial, el reglament d'ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació al Consell Comarcal del Baix
Ebre. 
L'aprovació inicial d'aquest reglament se sotmet a infor-
mació pública mitjançant la publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), a la premsa comarcal i al Tauler d'Edictes del
Consell Comarcal, per un període de 30 dies per a la for-
mulació de reclamacions i al·legacions.

Tortosa (Baix Ebre), 9 d'abril del 2021
La secretària accidental,

Rosa Solé Arrufat


