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TORTOSA ■ O R G A N I T Z A D A P E R Ò M N I U M C U LT U R A L

La II Mostra de Teatre Amateur de les
Terres de l’Ebre, a punt per començar
■ L’Auditori Felip Pedrell de Tor-
tosa acollirà dissabte (a les 22 h)
la presentació de la II Mostra de
Teatre Amateur d’Òmnium Ter-
res de l’Ebre, que acollirà la ciu-
tat fins a l’abril de l’any vinent;
una mostra amb format concurs
que pretén promocionar el teatre
en català realitzat per grups ama-
teurs.

Organitzada per Òmnium Cul-
turalamblacol·laboraciódel’Ajun-

tament de Tortosa, la Mostra con-
sistirà en un cicle de representa-
cions teatrals, que tindran lloc
un cop al mes al Teatre Auditori
Felip Pedrell.

Els grups que prenen part en
aquesta mostra han estat selec-
cionats prèviament entre les pro-
postes d’elencs, els components
dels quals, inclosos els seus di-
rectors, siguin exclusivament
amateurs.

Dissabte també es represen-
tarà Davant l’Empire, una peça
d’Octavi Egea, per la qual va gua-
nyar el premi Ignasi Iglesias.
Aquesta posada en escena, amb
Míriam Tortosa i Marc Homs, i
dirigida per Mónica Aybar, va re-
bre el Premi Popular de la 17a
mostra de Teatre de Barcelona.

Les entrades, amb un preu de
10 euros, es podran adquirir a ta-
quilla abans de la representació.

També haurà de fer seu l’in-
forme de la candidatura la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Estat, que
serà qui finalment ha de decidir
si el presenta davant la Unesco
per a la seva consideració.

Conservació i turisme
Segons Curto i Jordan, l’objec-
tiu de la candidatura no és no-
més assolir un reconeixement
internacional per al ric patrimo-
ni de la Tortosa antiga. També
vol ser una eina per potenciar la
conservació dels monuments i
augmentar la dimensió turística
i cultural del territori i de la ciu-
tat, que des de 1976 està declara-
da Conjunt Historicoartístic.

M. MILLAN

El castell de la Suda, la catedral de
Santa Maria, els sis quilòmetres
de muralles o els Reials Col·legis
renaixentistes són alguns dels
principals monuments de Tor-
tosa, ciutat en què han deixat pet-
jada diverses cultures i on es pot
observar l’esdevenir de més de
dos mil anys d’història a la vora
del riu Ebre. Tot un ric llegat que
es vol posar en valor amb la can-
didatura per a la declaració de a
ciutat com a Patrimoni de la Hu-
manitat per part de la Unesco.

Després que la Generalitat
obrís la porta perquè entitats i
particulars poguessin fer aques-
ta petició, un grup d’associaci-
ons i historiadors han pres la ini-
ciativa i s’han posat a treballar.
Els coordinadors del primer in-
forme tècnic són l’historiador i
president de l’entitat Amics dels
Castells i del Nucli Antic de Tor-
tosa, Jordi Jordan (també regi-
dor d’ICV, a l’oposició al consis-
tori); el director de l’Arxiu His-
tòric Comarcal del Baix Ebre,
Albert Curto; i la historiadora
Victòria Almuni, experta en la
catedral.

La candidatura compta ja amb
el suport de representants de la
cultura i la societat civil de Tor-
tosa, i a partir d’ara treballarà
també per comptar amb la de
l’Ajuntament i resta de consis-
toris del territori (la candidatu-
ra va més enllà de la ciutat), així
com d’altres ens i institucions.

BAIX EBRE ■ P E R PA RT D E L A U N E S CO

Impulsen la candidatura per declarar
Tortosa Patrimoni de la Humanitat
És una iniciativa
d’entitats,
historiadors i
representants de
diferents àmbits
de la cultura local

Jordi Jordan i Albert Curto, presentant la candidatura popular de
Tortosa a Patrimoni de la Humanitat, als Reials Col·legis. FOTO: J. REVILLAS

L’aval de Mayor
Zaragoza

■ La candidatura compta amb
l’aval de l’exdirector de la Unesco
Federico Mayor Zaragoza. En-
tre els primers impulsors de la
iniciativa hi ha entitats i repre-
sentants de la cultura i la so-
cieitat civil tortosina. Concre-
tament, hi han donat suport
l’escriptor Gerard Vergés, l’his-
toriador Josep Sànchez Cer-
velló, l’escultor Àngel Acosta, el
periodista Xavier Garcia, els
Amics i Amigues de la Unesco,
el president de la Lliga contra el
Càncer, Francesc Vallespí, l’ar-
tista Leonardo Escoda, l’acti-
vista Marcia Cinta Llasat, el ce-
ramista Joan Panisello, el perio-
dista Oriol Gracià, la professora
de la URV Núria Gil, el músic
Artur Gaia, el professor Emig-
di Subirats, la galerista Cinta
Dalmau o l’historiador de l’art
Jacobo Vidal.
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