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SERÀ EL PROPER 19 DE NOVEMBRE, AMB INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

Arqueòlegs i arquitectes debatran
sobre les troballes de la Catedral
La URV organitza una
jornada per abordar
la importància que té
aquest nou espai des
del punt de vista
urbanístic i de disseny

■

PROPOSICIÓ NO DE LLEI AL CONGRÉS

El PSC vol alliberar l’AP-7
entre l’Hospitalet i Cabanes
■ El grup socialista al Congrés

MARINA PALLÁS CATURLA

El Campus Terres de l’Ebre de
la URV organitza el proper dia
19 de novembre una jornada per
debatre sobre les troballes arqueològiques que han aparegut
recentment en les excavacions
de davant de la Catedral de Tortosa. Sota el nom ‘La Catedral
de Tortosa i el seu entorn. Passat, present i futur: cap a una nova ciutat’, arqueòlegs, arquitectes i historiadors abordaran el
debat de com posar en valor les
troballes perquè es puguen veure o visitar.
«Aquesta jornada té més valor ara que abans de les excavacions perquè hi hagut importants
sorpreses», han explicat el director del campus Terres de l’Ebre
de la URV, Azael Fabregat, i Ramon
Ferré, del Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA). «I aquesta
importància permet el paper de
la universitat: parlar-ne i convidar la ciutadania. El que s’ha trobat pot fer que el nou relat de la
ciutat de Tortosa canvie».
Després de les ponències al
matí amb els experts i de la visita a les excavacions al migdia, a la
tarda hi haurà una taula rodona,
moderada pel periodista Òscar
Meseguer, en la qual intervindran la regidora d’Urbanisme i
Obres Públiques de l’Ajuntament
de Tortosa, Meritxell Roigé; l’historiador tortosí Hilari Muñoz; el
president de l’associació Amics
dels Castells, Ramon Ruiz; el president de la demarcació de les
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A la jornada es parlarà del passat i de les troballes, però també de què
se’n pot fer a partir d’ara. FOTO: JOAN REVILLAS
L’A P U N T

Les ponències dels experts
■ La jornada es desenvoluparà
de 10 a 14 hores i de 16 a 18 hores.
Al matí es pronunciaran quatre xerrades: ‘De Dertosa a Tortosa: les
intervencions arqueològiques
efectuades a l’entorn de la Catedral de Tortosa pel Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i
Arqueologia’, a càrrec de Ramon
Ferré i Laura Bricio, membres
d’aquest grup de recerca i responsables d’aquestes excavacions;
‘La catedral i el seu entorn. Visió
històrica’, a càrrec de Victòria
Almuni, professora del Departament d’Història, Història de l’Art
de la URV i que va fer la seua tesis

Terres de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes, Joan Josep Curto; i l’arqueòleg dels Serveis Territorials
de Cultura a l’Ebre, Joan Martínez, juntament amb els autors
de les xerrades del matí.
A més, durant la jornada es podrà visitar als ordinadors instal·lats al vestíbul del campus la

doctoral sobre la història de la catedral; ‘The last fachada catedral
de Tortosa (1178-2016)’, per Josep
Lluis i Ginovart, director de la
School of Architecture Barcelona de la UIC i arquitecte de la catedral els últims anys; i ‘Un nou espai davant la catedral de Tortosa.
Propostes dels estudiants de
l’ETSA de la URV’, a càrrec d’Agustí Costa, professor de l’ETSA de
la URV.
A les 13 hores hi haurà una visita guiada a les excavacions, a
càrrec de Jordi Diloli, del departament Història, Història de l’Art
de la URV.

representació virtual en 3D de
les restes excavades a l’espai ubicat davant de la Catedral, així
com una exposició de treballs
amb els projectes dels alumnes
de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV.
■■■
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dels Diputats ha presentat una
proposició no de llei en la què
s’insta al govern de l’Estat alliberar el peatge de l’autopista
AP-7 al tram comprès entre
l’Hospitalet de l’Infant, a la demarcació de Tarragona, i Cabanes, ja a la província de Castelló, mentre no es construeixin
els trams de la futura autovia
A7 des de l’Hospitalet de l’Infant fins al municipi castellonenc de la Jana.
Segons ha destacat el diputat socialista per Tarragona Joan Ruiz, membre també de la
Comissió de Foment del Congrés, «el Govern del PP ha deixat de construir nous trams
d’aquesta autovia que recorre
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les comarques tarragonines fet
que obliga a un gran nombre de
camions a continuar emprant
l’antiga N-340 ocasionant cues, retencions i, el que és pitjor,
accidents de trànsit amb molta
freqüència».
Els socialistes recorden que
el Ministeri de Foment ha anunciat un imminent alliberament
a la N-340 del trànsit de camions via un sistema de bonificacions a l’autopista AP-7, com el
que s’ha adoptat a Girona. «Un
anunci que de moment no s’ha
complert però sí que s’han construït 11 rotondes i s’ha dibuixat
una doble línia contínua que
l’únic que han provocat és un
augment del nombre de retencions», afirma Ruiz.

AMB UNA VINTENA D’EMPRESARIS

El Consell Comarcal impulsa
un curs de Gestió Comercial
■ Fins al dia 5 de desembre, du-

rant cinc dilluns, una vintena
d’empresaris i treballadors assisteixen al curs gratuït impulsat des del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre de Gestió
Comercial.
Com en altre cursos formatius que s’organitzen des del
Consell Comarcal, l’objectiu és
augmentar la competitivitat de
les empreses de la comarca i
oferir cursos al seus empresaris perquè puguen ajudar-los a
tirar endavant.
Entre els continguts que es
tractaran en aquestes cinc sessions destaquen per exemple
argumentar i objectivar per
aconseguir tancar una venda,
ser més empàtic i assertiu, iden-

et convida al concert

tificar el tipus de client, detectar l’estructura de personalitat
de l’interlocutor per generar
aspectes afavoridors per a la
compra, etcètera. L’encarregada d’impartir el curs és l’experta en coaching Imma Estivill.
Els participants en aquest curs
són empresaris en actiu a la comarca vinculats a sectors com
el comerç, el turisme o l’automoció. Alguns d’ells ja participen en altres activitats del programa ‘7 Comarques’ o en projectes del Centre d’Iniciatives
Socioeconòmiques.
El curs està subvencionat pel
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i en col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agràries.–M. P.

GUANYADORS
Fernando M.ª del Soto Pedra
Manuel Chivite Monterde

EVENOS
STRING QUARTET
Dijous 10 de novembre, a les 20.30 hores
Teatre Principal de Valls

Sortegem 10 entrades dobles
PROTECCIÓ DE DADES.
Conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals proporcionades són conﬁdencials i formen part dels ﬁtxers de titularitat de PROMICSA, amb la ﬁnalitat de participar en el sorteig, així
com publicar el nom dels guanyadors en el Diari de Tarragona.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectiﬁcació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant un escrit acompanyant una fotocòpia del DNI a la següent adreça: C/ Domènec Guansé, 2 - 43005 TARRAGONA o enviant un correu electrònic a administracio@diaridetarragona.com.

Joel Argilago Morató
Trinidad Gesali Ferré
Albert Canals Martín
Manel Pallejà Anguera
Lluís M. Company Berengué
M.ª Carmen González Sabater
Ferran Canals Martín
Ramon López Sauce
Els guanyadors podran passar a recollir les
seves entrades a partir d’avui per les nostres
oﬁcines a Tarragona, c/ Domènec Guansé, 2

