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L’Arxiu Comarcal de la
Ribera d’Ebre és, després
del de Tortosa –que ja fa
anys que funciona– el pri-
mer arxiu comarcal que
entra en funcionament a
les Terres de l’Ebre. S’ha
construït en un solar cedit
per l’Ajuntament de Móra
d’Ebre de 1.000 m² i la ca-
pacitat de dipòsit és de
9.486 metres lineals, cosa
que representa 86.436 cai-
xes. La construcció i el
moblament d’aquest arxiu
han costat 2.320.000 eu-
ros, que s’han finançat a
través de les anualitats
2004, 2005 i 2006 de la
subdirecció general d’Ar-
xius del Departament de
Cultura. Ahir el conseller
Tresserras va inaugurar
aquest nou equipament de
Móra d’Ebre, on de mo-
ment ja es classifica la do-
cumentació municipal i
comarcal de l’Ajuntament
de Móra i del Consell Co-
marcal de la Ribera d’E-
bre, però on també està
previst fer encabir la de la
resta de municipis de la
comarca. «És un equipa-
ment molt important per-
què al marge de les fun-
cions d’arxiu serà un cen-
tre d’activitats culturals:
exposicions, cursos, tro-
bades que han de permetre
revitalitzar la vida cultural
de la comarca», va mani-
festar ahir el tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament de
Móra d’Ebre, Josep Solé.

Tresserras, que ahir
també va inaugurar la bi-
blioteca municipal de Ro-

quetes, va manifestar du-
rant la seua primera visita
institucional a les Terres
de l’Ebre que, aquest any,

el seu departament inverti-
rà 12.316.000 euros al ter-
ritori, però que pel 2008 es
preveu incrementar l’auto-

nomia pressupostària d’a-
quest territori i reforçar
l’equip de la delegació.
Entre les inversions del

2007, destaquen els arxius
comarcals del Montsià i la
Terra Alta i diversos tre-
balls de restauració i con-
solidació del castell de Mi-
ravet. Ara bé, els 12,3 mi-
lions que Cultura va pres-
supostar per a l’Ebre no in-
clouen els 2 milions que
costarà la remodelació del
Palau Oliver de Boteller,
seu dels serveis territorials
de Cultura. El responsable
d’aquest departament a
l’Ebre, Xavier Vega, va
explicar que les obres co-
mençaran el 15 d’octubre i
que els serveis territorials
de Cultura s’instal·laran,
de forma provisional men-
tre dure l’actuació, a la seu
de la Comunitat de Re-
gants de l’Esquerra. Les
obres de remodelació de la
seu actual consistiran bàsi-
cament en una intervenció
interna, ja que la façana ja
es va restaurar el 1962, ar-
ran d’una intervenció de
Frederic Llorca. «Bàsica-
ment es tracta de raciona-
litzar les tres plantes ac-
tuals de l’edifici», va dir
Vega, que va especificar
que l’edifici tindrà una sa-
la d’exposicions –l’actual,
situada a la planta baixa de
la delegació, es troba en un
estat precari per la humi-
tat–, una sala d’actes, més
els despatxos. Les previ-
sions són que l’actuació
puga durar entre 24 i 36
mesos. A la seu dels re-
gants, el Palau Montagut,
Cultura ocuparà els 390
metres quadrats de la plan-
ta noble.

Els serveis territorials de Cultura a l’Ebre s’instal·laran provisionalment a la seu dels regants

Móra d’Ebre estrena l’arxiu comarcal,
que ha costat més de 2,3 milions

ROSER ROYO / Tortosa

� El Departament de Cultura invertirà
enguany a l’Ebre 12,3 milions d’euros.
Entre les inversions més destacades hi
ha els arxius comarcals del Montsià, a
Amposta (2.284.000 euros), i de la
Terra Alta, a Gandesa (2.380.000 eu-
ros). També cal remarcar els 1.115.558
euros que es destinaran a les excava-
cions arqueològiques de la nau de les
cavallerisses del castell de Miravet així
com a les obres de reparació de la mu-

� El conseller de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació, Joan Manuel Tresserras, va fer ahir la
primera visita institucional a les Terres de
l’Ebre, en la qual va anunciar que Cultura in-

Tresserras ahir a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre./ EL PUNT

vertirà aquest 2007 12.316.000 euros a l’Ebre.
«La voluntat és que el 2008 aquest pressupost
s’amplie», va dir el conseller, que va aprofitar
la seua visita al territori per inaugurar l’arxiu
comarcal de la Ribera d’Ebre i la biblioteca de

ralla del segon recinte d’aquest mateix
castell. El conseller de Cultura i Mit-
jans de Comunicació, Joan Manuel
Tresserras, també va posar de manifest
que el seu departament té pressuposats
uns 2,2 milions d’euros per a equipa-
ments culturals a totes les Terres de
l’Ebre i 2 milions més per a l’ampliació
i construcció de biblioteques, entre les
quals destaquen la d’Alcanar (466.000
euros), la de la Sénia (396.500 euros) i
la de Roquetes (337.683).

Roquetes. D’altra banda, el director territorial,
Xavier Vega, va explicar que a l’octubre s’ini-
ciaran les obres d’adequació del Palau Oliver
de Boteller i que, mentre duren, els serveis de
Cultura s’instal·laran a la seu dels regants.

12,3 milions d’inversió
R.R. / Tortosa

� La Sala Trono de Tarra-
gona és la coproductora,
juntament amb la Sala
Beckett de Barcelona, de
l’obra L’olor sota la pell,
amb què la seva autora,
Marta Buchaca, va gua-
nyar l’any 2005 el V Premi
de Teatre Joaquim M. Bar-
trina de Reus. El muntatge
s’estrena aquest divendres
a la sala tarragonina, on es
tornarà a representar el 4

de maig. Posteriorment fa-
rà una temporada d’un
mes de durada a la Sala
Beckett. Però aquest dis-
sabte l’obra també recala-
rà al Teatre Principal de
Valls, ja que l’espectacle
inaugura un circuit teatral
que uneix les capitals del
Tarragonès i de l’Alt
Camp.

L’olor sota la pell està
dirigida per Juan Carlos
Martel i interpretada per

Manel Dueso, Bàrbara
Roig, Jaume Bernet i Isaac
Alcayde. En la peça, Mar-
ta Buchaca (Barcelona,
1979) narra la història
d’una parella de Barcelona
que es trasllada a viure a
un poble, on aconseguei-
xen una casa gratis a canvi
de formar-hi una família.
Però el poble, ni els seus
veïns, no és el que sembla-
va i a poc a poc la vida de la
parella es va infectant per

l’olor del passat, les men-
tides i la desconfiança.

Marta Buchaca forma
part de la nova fornada de
joves dramaturgs catalans.
S’ha format com a drama-
turga en els seminaris de
l’Obrador de la Sala Bec-
kett, amb Josep Sanchis
Finisterra, Sergi Belbel,
Carles Batlle o David Pla-
na. Ha treballat de gui-
onista de televisió i ràdio i
en teatre ha fet d’assistenta

de direcció d’Àngel Llàcer
a les obres Tenim un pro-
blema i La màgia dels Ki-
kids. Després de rebre el
premi a Reus per L’olor
sota la pell, la seva se-
güent obra, Emergència,
va resultar finalista del III
Premi Fundació Romea de
textos teatrals de l’any
2006, de la qual es va fer
una lectura al Teatre Ro-
mea que va dirigir Carles
Canut.

La Sala Trono de Tarragona produeix amb la
Beckett de Barcelona una obra de Marta Buchaca

N.B. / Tarragona

El Premi a la
Salvaguarda del
Patrimoni de l’Alt
Camp és per a la
llibreria Roca
� Valls. La rehabilitació
d’un arc de mig punt
del segle XVII de la lli-
breria Roca és una de
les actuacions guardo-
nades en el Premi a la
Salvaguarda del Patri-
moni Cultural de l’Alt
Camp, que atorga l’Ins-
titut d’Estudis Va-
llencs. També ha estat
premiada, en la modali-
tat arquitectònica, la re-
habilitació de la llinda
de fusta amb teulada de
l’any 1757 d’un edifici
del carrer de Sant Fran-
cesc. En l’àmbit cultu-
ral, el premi ha estat per
al bloc d’internet Patri-
moni de Valls, creat per
l’associació cultural
L’Aleta. Els premiats
rebran els guardons du-
rant la Nit de Premis de
Valls, que tindrà lloc el
pròxim 5 de maig. / EL

PUNT.

L’escola d’art de
Tortosa restaura
un pas de
Setmana Santa
de Joan Rebull
� Tortosa. El taller de
restauració de l’Escola
d’Art i Disseny de Tor-
tosa ha començat a res-
taurar el pas de Setma-
na Santa de Reus Pere
nega Jesús, obra de
l’escultor Joan Rebull; i
un conjunt de sis mèn-
sules esculpides gòti-
ques, del fons del mu-
seu de Tortosa. L’obra
de Rebull data de l’any
1958 i els treballs en
restabliran les altera-
cions que hi ha ocasio-
nat el pas del temps,
principalment les que
fan referència al suport
de fusta: esquerdes i
trencaments, i la recu-
peració del color de la
policromia original.
Les mènsules del segle
XV procedeixen de
l’antic palau dels Ba-
rons de Purroyt. El con-
junt, que té un gran va-
lor històric, representa
diferents caps d’ani-
mals d’aspecte grotesc i
elements vegetals de
fulles. Abans de co-
mençar la restauració,
s’ha dut a terme un es-
tudi preliminar amb
una presa de mostres,
portada a terme pel
Centre de Restauració
de Béns Mobles de la
Generalitat de Catalu-
nya. / EL PUNT.




