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LA FOTO DE LA SETMANA

DESTACAT

“
Els alcaldes no s’han d’avergonyir

de dir que fan actes amb bous

quan travessen el Coll de Balaguer”  

XIMO MARTÍ, president de l’Agrupació de Penyes Taurines

‘Tots dansen’ al Felip Pedrell

La bandera blava

onejarà, aquest estiu,

a onze platges de la

costa de l’Ebre 

■ Onze platges de la costa de l’Ebre
han obtingut enguany la distinció de
bandera blava que atorga l’Associa-
ció d’Educació Ambiental i del Consu-
midor. Respecte de l’any passat la
principal novetat és la platja de Riu-
mar de Deltebre que ha recuperat la
bandera blava, després dos anys
sense distinció. A més han obtingut
el guardó les platges de Sant Jordi
d’Alfama, Cala Forn, Pixavaques, l’Al-
guer i Calafató de l’Ametlla de Mar;
Cap Roig i Avellanes de l’Ampolla;
Parc del Garbí i les Delícies de Sant
Carles de la Ràpita; i la platja de les
Cases d’Alcanar, a Alcanar. 

L’Observatori de

l’Ebre inventaria i

digitalitza dos milers

de mapes històrics

■ A través d’un conveni amb l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC), l'Observatori de l'Ebre, ha in-
ventariat 1.800 mapes històrics del
fons de la seua biblioteca i se n'han
digitalitzat els més significatius, que
han estat publicats a la Cartoteca Di-
gital de Catalunya perquè puguen
ser consultats lliurement. La bibliote-
ca de l'Observatori de l'Ebre conser-
va un fons significatiu de mapes de
tot el món, dels segles XIX i XX, i que
són el reflex de l'activitat del centre
al llarg de més d'un segle. També hi
ha mapes geomagnètics, geofísics o
meteorològics.

Amb una fredor que gela, reflexiona
sobre tot plegat. Parla d'una vida
truncada, d'un passat massa llunyà i
d'un futur plagat d'incertesa. De la
guerra i l'interminable èxode. És en
Rezan Rasheed, un jove del Kurdis-
tan sirià, i les seues paraules expli-
quen un relat més de crisi de refu-
giats que segueix martiritzant a mi-
lers de famílies. El vaig conéixer fa
un any, al camp de refugiats d'Ido-
meni. Com tants altres, fugia de la
guerra que sacseja Síria des de fa
més de sis primaveres perquè el vo-
lien obligar a lluitar. I després de
deixar-ho tot, es va trobar les portes
d'Europa tancades. L'Europa forta-
lesa d'avui, la que s'amaga darrere de
tanques malintencionadament pun-
xegudes i de tractats vergonyosos,
fets a corre-cuita i que discriminen. 
Però, òbviament, va seguir. De fet,
com diu, no hi havia marxa enrere.
Amb els seus pares, va malviure a
Idomeni. Després de mesos aturats
a Grècia, van reunir els diners per
pagar l'enèsima màfia que els portés
a Alemanya.  Ara, fa sis mesos que
hi viuen i, allí, s'han retrobat amb el
fill petit que va ser el primer a dei-
xar el país. 
Fa poc més d'un mes, vaig visitar-
los a Mannheim. Com poden, in-
tenten refer la seua vida. El rostre
els hi ha canviat: riuen més que a
Idomeni, estan contents d'haver
arribat fins aquí -són molt pocs els
qui ho aconsegueixen-, i els espe-
rança la idea de lluitar per un futur
millor. A la vegada, però, admeten
que la petjada de tot plegat és mas-
sa profunda.
La setmana passada parlava amb en
Rezan per Whatsapp. Li vaig pre-
guntar si tenia exàmens d'alemany.
La seua resposta em va agafar per
sorpresa i em va fer sentir ingenu.
"Per mi, cada dia és un examen. Des
de fa anys". Coneixent-lo, segur que
l'aprovarà. Perquè és valent, i per-
què sap com enfrontar-se a una vida
que, de la mateixa manera que ho
podria fer amb nosaltres, els hi està
girant l'esquena.

Francesc
Millan

Confessions d'una
vida refugiada

Periodistes

Les

frases

de la

setmana

“
Amb el sou d’algun alt càrrec de les

empreses de salut, podríem tenir

més investigadors i més metges”

LOLA SANTACATALINA, portaveu del moviment Marea Blanca

Una vuitantena d’alumnes de 1r i 3r d’ESO de
l’Institut Daniel Mangrané de Jesús van omplir
de dansa i moviment l’escenari de l’auditori
Felip Pedrell de Tortosa aquest dijous 11 de
maig. Els alumnes, acompanyats de les mes-
tres d’educació física, van presentar la coreo-

grafia del projecte Tots dansen del Mercat de
les Flors, un projecte que té com a objectiu
apropar el llenguatge de la dansa als instituts
del país. Els alumnes han estat treballant els
darrers mesos la coreografia a les classes
d’educació física i dijous la van portar a sobre

de l’escenari del Felip Pedrell en dos passis,
un per als instituts de secundària de la ciutat, i
l’altre per als companys del Daniel Mangrané.
La regidoria de cultura de Tortosa es proposa
que l’any que ve el projecte Tots dansen arribe
a més institut de la ciutat.    FOTO: NÚRIA CARO

L’Institut Català de

Finances ha finançat

748 empreses amb 85

milions d’euros 

■ En els darrers cinc anys, l'Institut
Català de Finances (ICF) ha finançat
748 pimes i autònoms de les Terres
de l'Ebre per un import global de 85
milions d'euros. L'ICF va donar a co-
néixer aquestes dades en la jornada
que es va fer a Tortosa, dimecres 10
de maig, per presentar els productes
i instruments financers que té a la se-
va disposició per finançar inversions,
circulant i capital. L’ICF és “el banc
públic especialista a aportar finan-
çament addicional a les empreses i
empresaris de Catalunya”, va asse-
gurar el conseller delegat de l'ICF,
Josep R. Sanromà.

Vicente Amigo estarà

al Festival de Jazz de

Tortosa i hi actuarà el

6 de juliol

■ Vicente Amigo serà un dels caps
de cartell de la pròxima edició de la
Mostra de Jazz de Tortosa. El pas-
sat dimarts, dia 9 de maig, l'artista
va fer públiques a través de Twitter
les dates de les seves pròximes ac-
tuacions. En aquest llistat s’inclou
l'auditori Felip Pedrell de Tortosa.
La data prevista del concert, en el
marc del Festival de Jazz de Torto-
sa, és el dijous 6 de juliol. Amigo
presentarà a la ciutat les cançons
del seu darrer disc, Memoria de los
Sentidos. Amigo arribarà a Tortosa
després d’actuar a Fez (Marroc),
Roma i Gijón.


