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L'acte de lliurament va tindre lloc el mes de novem-
bre a la cotxera del Museu del Ferrocarril.
Un treball sobre el dipòsit de locomotores de vapor de Móra la Nova va guanyar el 
XIX Premi d'Assaig Artur Bladé. L'obra, de Joan Alberich, doctor en Geografia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, es titula 'El dipòsit de locomotores de vapor 
de Móra la Nova. Una història tècnica, social i humana'. 

El jurat, format per representants de centres acadèmics i universitaris de prestigi, va 
escollir aquest treball entre les sis obres que s'havien presentat a la convocatòria. El 
certamen, organitzat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), de caràcter 
biennal, estava dotat amb 2.500 euros i la publicació de l'obra guanyadora dins de 
la col·lecció Daliner. La 19a convocatòria del Premi d'Assaig Artur Bladé Desumvila 
va ser una de les edicions més concorregudes dels darrers anys. 

La cerimònia de lliurament va tindre lloc el 15 de novembre de 2019 al vespre, a la 
cotxera del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova. L'acte va estar presidit per la 
directora de l'Institut Ramon Muntaner, M. Carme Jiménez, i va comptar amb la 
presència de Jaume Perarnau, director del Museu de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya, com conferenciant d'honor. A més, van intervindre l'alcalde de Móra la 
Nova, Francesc Moliné; el president de la Fundació per a la Preservació del Patri-
moni Ferroviari i Industrial, Jordi Sasplugas; el president del CERE, Josep S. Cid;  la 
presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim,  i el director 
dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Bladé.

El guanyador, Joan Alberich González, és doctor en Geografia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i professor del Departament de Geografia de la Universi-
tat Rovira i Virgili. Entre altres temes, s'ha especialitzat en l'estudi de la xarxa ferrovià-
ria a Espanya i és autor d'un gran nombre de publicacions i aportacions a congres-
sos i jornades nacionals i internacionals. En el cas de l'estudi premiat, l'autor aborda 
el subjecte d'anàlisi des de tres perspectives complementàries: l'arquitectònica, la 
tècnica i la social.

Vídeo de Canal 21: Un treball sobre el dipòsit de locomotores de vapor de Móra la 
Nova guanya el Premi Artur Bladé

Un estudi sobre el ferrocarril a Móra la Nova guanya 
el Premi d'Assaig Artur Bladé i Desumvila

El doctor en Geografia Joan Alberich, al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova.

https://www.facebook.com/ceriberaebre/
https://www.youtube.com/watch?v=4Bg98G1PE0Y
https://www.youtube.com/watch?v=4Bg98G1PE0Y
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Presentació de l'estudi 'El dipòsit de locomotores de 
vapor de Móra la Nova'
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El volum és el número 17 de la Col·lecció Daliner, de 
llibres de tema comarcal.
El divendres 13 de desembre de 2019, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) 
va presentar a la Biblioteca Municipal de Móra la Nova el llibre del treball guanya-
dor del XIX Premi d'Assaig Artur Bladé i Desumvila: 'El dipòsit de locomotores de 
vapor de Móra la Nova. Una història tècnica, social i humana', a càrrec del seu 
autor, Joan Alberich, doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) i professor del Departament de Geografia de la URV. 

L'acte va ser presentat per la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Móra la Nova, 
Maria Font, i pel president del CERE, Josep S. Cid. La regidora va destacar la 
importància de l'obra premiada per a la història local de Móra la Nova, atesa 
l'estreta vinculació existent entre la població i el ferrocarril. Per la seua banda, el 
president del CERE va voler posar de relleu la posició estratègica de la localitat 
com a cruïlla de comunicacions i, més enllà de la vessant històrica de la recerca 
efectuada, hi va voler veure un exemple de cara al futur que afronta la comarca en 
el procés de desindustrialitzacó en què es veu immersa.

L'obra va sorgir arran d'un encàrrec de l'Associació per a la Preservació del Patri-
moni Ferroviari i Industrial per tal de recuperar la història del dipòsit de locomoto-
res que va existir a Móra la Nova. El projecte va comptar també amb l'ajut específic 
del CERE i de l'Institut Ramon Muntaner (IRMU), i el suport del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya. 

La presentació del llibre va tindre lloc a la Biblioteca de Móra la Nova.
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Garcia, protagonista del número 28 

de la 'Miscel·lània' del CERE 

El municipi de Garcia va ser el protagonista del número 28 de la publicació  anual del Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) 'Miscel·lània'. L'acte de presentació va tindre lloc el diu-

menge 27 de gener de 2019, a les 12.30 hores, a la Sala del Maig de Garcia, amb la inter-
venció del responsable de Publicacions del CERE, Gerard Mercadé, i del president del 

Centre d'Estudis, Joan Josep Duran.

Aquest número de la revista cultural s'inicia amb quatre interessants estudis sobre els 
diferents àmbits del coneixement de Garcia: “Toponímia de Garcia en el 
segle xvii”, de  Ventura Castellvell Díez; “Les col·laboracions d'Artur Cot i Miró 

a la revista 'La Foig'“, de Maite Cot Ardévol; “Bob Clark, un brigadista a Garcia”, 
d'Octavi Marches, i “De l'església vella a l'església nova”, del Grup de Recerca 

de Garcia i la Ribera d'Ebre. També inclou diferents articles d'Història (3), 
Desenvolupmanet Econòmic (1), Gestió del Patrimoni Cultural (1) i Història 

Natural (1).

En l'apartat de dossier temàtic, publica cinc articles que apleguen el 
contingut de les conferències del cicle “Ibers i romans a l'Ebre”, cele-

brat durant l'any 2017 en diferents municipis de la comarca, i que 
són una actualització de la recerca arqueològica al territori. Final-

ment, en l'apartat de Recerca Jove hi ha tres articles que corres-
ponen a síntesis dels tres treballs finalistes del Premi de Tre-

balls de Recerca de Batxillerat del CERE de l'any anterior: 
'L'herència mediambiental de Flix', d'Ariadna Julian Martos; 

'La gent de 'La Riuada'', de Joan Ventura Casanova, i 'Estu-
di de “L'aiguat”, poema de Josep Callau i Nogués', de 

Roc Aragonès Torné.

La 'Miscel·lània' del CERE es publica des de l'any 
1983 i té com a objectiu la difusió de treballs inè-

dits, referents als diversos camps d'estudi i les 
disciplines que treballa el Centre d'Estudis de 

la Ribera d'Ebre. 

Acte de presentació del número 28 
de 'Miscel·lània' del CERE' a Garcia.
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El CERE promou les publicacions 

d'interès comarcal 
L'entitat col·labora a promocionar i duvulgar les obres literàries i 

de recerca riberenques.
El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, a banda de la publicació d'obres pròpies, va pro-

moure durant l'any 2019 la divulgació de les obres literàries i de recerca de temàtica 
comarcal. Benissanet, el poble natal d'Artur Bladé Desumvila, va acollir la presentació la 

biografia realitzada per Josep Sancho, 'Artur Bladé, escriure la memòria (1907-1995)', el 
18 de gener, a la Biblioteca Municipal. La presentació va anar a càrrec de 
Gerard Mercadé, director de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre i cap de 

Publicacions del CERE. 

La mateixa obra es va presentar a seu de la Delegació del Govern de la Gene-
ralitat a Tarragona, el 26 de setembre de 2019, en un acte presidit pel director 

dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs, acompanyat de 
la presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre, Dolors Róo; del pre-

sident del CERE, Josep S. Cid, i de Josep-Lluís Carod-Rovira.

L'1 de febrer de 2019, a la Biblioteca Municipal de Móra la Nova, Sergi 
Saladié va presentar 'Conflicte entre el paisatge i l'energia eòlica', en 

el decurs d'un acte que comptava amb la col·laboració del CERE. I 
el 21 de març de 2019, la mateixa biblioteca va acollir la presenta-

ció del llibre de poemes de la moranovenca Elvira Perpinyà 
'Poemària', a càrrec del poeta Albert Guiu.

D'altra banda, el 27 de juny de 2019, a la Biblioteca Comarcal 
de Móra d'Ebre va celebrar-se la presentació del llibre de 

Jordi Duran 'El canonge Montagut. La contribució d'un 
clergue de Móra d'Ebre a la construcció del feixisme a 

Catalunya', becat pel CERE i guardonat amb el XXVI 
Premi d'Història Enric Bayerri i Bertomeu. El llibre és la 

biografia d'un clergue integrista nascut a Móra 
d'Ebre, destacat col·laborador dels líders i dels 

grups organitzats que van crear els primers 
moviments i partits feixistes a Catalunya.

Presentació de la biografia de 
Bladé a Tarragona amb 
Josep-Lluís Carod-Rovira

6
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Vinebre es va convertir en la capital literària de les 
Terres de l'Ebre amb la celebració del premi més 
antic del territori.
Vinebre va celebrar el 28 d'agost de 2019 una nova edició de l'acte de lliurament 
del Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre, el més antic de les Terres de l'Ebre, 
amb 27 anys d'antiguitat. L'acte va consistir en el tradicional sopar literari on es va 
desvetllar el nom de l'obra guanyadora: 'El desordre dels cossos', de  l'escriptora 
benissanetana Núria Morera. El guardó estava valorat amb 3.000 euros en 
metàl·lic i la publicació de l'obra amb l'editorial Cossetània.

El sopar literari es va iniciar amb la presentació de l'obra guanyadora en l'edició 
anterior, 'Adellà del riu', de l'historiador deltebrenc Jordi Gilabert. Seguidament, 
hi va haver el sopar, ambientat en aquesta ocasió amb les figures de Joan Brossa i 
Teresa Pàmies, amb motiu el centenari dels seus naixements.

L'obra 'El desordre dels cossos' és un viatge a l'interior de la protagonista de la 
novel·la, una persona que es troba en un punt molt delicat de la seua vida i que 
ha de fer tot un seguit de reflexions profundes. Si bé l'obra està ambientada en 
un indret indeterminat, l'autora pensava en el poble de Benissanet mentre la 
redactava. 

L'acte el va presidir l'alcaldessa de Vinebre i presidenta del Consell Comarcal de 
la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, qui va destacar el fet que el premi feia anys que 
no s'atorgava a un autor riberenc, per la qual cosa va manifestar la seua satisfac-
ció perquè fos Morera l'escriptora guanyadora. En concret, feia dotze anys que 
el premi no es quedava la comarca, des que l'any 2007 el va guanyar el morano-
venc Miquel Esteve, amb 'Heyndrich i el bordell de Kitty Smichdt'.

El Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre està convocat per l'Ajuntament de Vine-
bre, amb el suport del Consell Comarcal riberenc. 

La benissanetana Núria Morera guanya el 37è Premi de 
Narrativa de la Ribera d'Ebre 

L'alcaldessa de Vinebre i presidenta comarcal, Gemma Carim, lliura el 
premi a la guanyadora.

Vídeo de Canal Terres de l'Ebre: Festa Major de Vinebre: Nit Literària XXXVII Premi 
Narrativa Ribera d'Ebre

https://ebredigital.cat/2019/08/30/festes-majors-de-vinebre-nit-literaria-xxxvii-premi-narrativa-ribera-debre/ 
https://ebredigital.cat/2019/08/30/festes-majors-de-vinebre-nit-literaria-xxxvii-premi-narrativa-ribera-debre/ 
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Josep Fàbrega, de Calders, s'adjudica, amb 'El darrer 
protocol', el XIV Premi de Poesia Joan Perucho.
Ascó va celebrar l'11 de maig de 2019 el tradicional Sopar Literari de lliurament 
dels Premis Vila d'Ascó. L'acte, presidit per l'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, 
va comptar amb l'assistència de més de 150 persones, entre les quals el delegat 
territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès; el 
director dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre, Ferran Bladé, i el 
president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Josep S. Cid.

El guanyador de l'edició número 31 del Premi Literari Vila d'Ascó va ser l'autor 
mallorquí Guillem Rosselló Bujosa, amb l'obra 'Cuba'. La distinció a Rosselló cons-
tava de la publicació del seu llibre de narrativa i d'una dotació econòmica de 
3.600 euros. En el marc del mateix esdeveniment també es va anunciar el nom 
del guanyador del XIV Premi de Poesia Joan Perucho Vila d'Ascó, dotat amb 
2.400 euros, Josep Fàbrega Selva. 

Durant l'acte també es va donar a conèixer el veredicte del XXIX Certamen de 
Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi Vila d'Ascó 2019. El Premi General en la moda-
litat de 14 a 17 anys se l'adjudicà l'autora asconenca Aina Ribes, per 'Somnis més 
enllà del Mediterrani'. La lleidatana Etna Miró, amb el treball 'Sirenes de l'Ebre', va 
endur-se el Premi General per a joves de 18 a 20 anys. El Centre d'Estudis de la 
Ribera d'Ebre (CERE) va col·laborar i participar directament en aquest premi.

Quant al XXXI Concurs de Fotografia Vila d'Ascó 2019, els guanyadors, tots veïns 
d'Ascó, van ser M. Dolors Pérez, Maria José Llop, M. Dolors Jornet, Josepa Guira-
do, Enric Mariano i Héctor García, els tres primers en la modalitat Blanc i Negre i 
els altres, en la de Color.  

Vídeo de Canal 21: El mallorquí Guillem Rosselló guanya el XXXI Premi Vila Ascó 
amb l'obra 'Cuba’ 

Guillem Rosselló, amb l'obra 'Cuba', guanya el XXXI 
Premi Literari Vila d'Ascó 2019

L'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, lliura el guardó a Gullem 
Rosselló.

https://www.youtube.com/watch?v=oozrOoio_E8 
https://www.youtube.com/watch?v=oozrOoio_E8 
https://www.youtube.com/watch?v=oozrOoio_E8 


PR
EM

IS
 I 

CO
N

CU
RS

O
S

9

El treball guanyador de l'edició de 2019 és un estudi 
sobre la Fira de Móra la Nova. 
El Premi de Treball de Recerca de Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre, convocat pel 
CERE amb el suport del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, va arribar l'any 2019 
a la dècima edició. El lliurament del guardó va tindre lloc a la seu del Consell 
Comarcal, el dia 26 d'abril de 2019, en el decurs d'un acte presidit per Gemma 
Carim, presidenta comarcal, i Josep S. Cid, president del CERE.

L'obra guanyadora l'any 2019 la va firmar Irene Duran i Vives, alumna de l'institut 
Julio Antonio de Móra d'Ebre. Duran optava al premi amb el treball 'A fira! Un reco-
rregut a través de la història de la fira de Móra la Nova'. Els altres dos treballs fina-
listes van ser els de Claudia Armora Rosich , de l'institut de Flix, titulat 'L'anellament 
científic', i el de Júlia Santapau Jardí, alumna de l'Institut Julio Antonio, 'Estudi dia-
crònic del parlar de Tivissa'.

El premi estava dotat amb 250 euros per al treball guanyador i amb 50 per a als 
dos treballs finalistes, així com una subscripció gratuïta com a sòcies del Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) durant un any a les tres alumnes i la publicació 
del treball al web de l'entitat i a la seua revista anual científica, 'Miscel·lània'.

Enllaços als treballs finalistes: 

'A fira! Un recorregut per la història de la Fira de Móra la Nova', d'Irene Duran 
Vives, guanyadora del X Premi Treball de Recerca sobre la Ribera d'Ebre.

'Anellament científic', de Claudia Armora Rosich, finalista del X Premi Treball de 
Recerca sobre la Ribera d'Ebre.

‘Estudi diacrònic del parlar de Tivissa', de Júlia Santapau Jardí, finalista del X Premi 
Treball de Recerca sobre la Ribera d'Ebre.

El Premi de Treball de Recerca de Batxillerat sobre la 
Ribera d'Ebre arriba a la dècima edició

Les tres jóvens finalistes del Premi de Treballs de Recerca 2019.

Vídeo de Canal 21: La Ribera d'Ebre premia un treball de recerca sobre la Fira de 
Móra la Nova

https://drive.google.com/file/d/1LeOIAkOoyAWVCmsv_f8jE2Yvs-cnqe2k/view
https://drive.google.com/file/d/1LeOIAkOoyAWVCmsv_f8jE2Yvs-cnqe2k/view
https://drive.google.com/file/d/14yGK-aJ40knLkjyRQDtsFVxaqinKLmMQ/view
https://drive.google.com/file/d/14yGK-aJ40knLkjyRQDtsFVxaqinKLmMQ/view
https://drive.google.com/file/d/1kG_V36Li9-GtZxKc7DRPGtYJGrvlMVX4/view
https://drive.google.com/file/d/1kG_V36Li9-GtZxKc7DRPGtYJGrvlMVX4/view
https://www.youtube.com/watch?v=FHwhh_GyOO0  
https://www.youtube.com/watch?v=FHwhh_GyOO0  
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La convocatòria va aplegar més d'una vintena de 
participants, dels quals deu van quedar finalistes.
La Sala Noble de Ca Don Joan de Vinebre va acollir el 27 d'abril de 2019 la segona 
edició del Premi Ribera d'Ebre de Poesia Recitada, organitzat per l'Ajuntament de 
Vinebre i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), amb la col·laboració del 
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, l'Escola  Municipal d'Art i Disseny de Móra 
la Nova, l'Escola Municipal de Música de Flix, la Fira del Llibre Ebrenc i l'Institut 
Ramon Muntaner.

El guanyador del Premi del Jurat va ser el solsonenc Joan Armengol, amb el 
poema “Quin Àngel…?”, i el Premi Popular va ser per a la barcelonina Montse 
Bastons, amb el poema “L'escriba”. Els trofeus dels guanyadors van ser obra de 
Núria Mendoza, professora de l'Escola d'Art i Disseny de Móra la Nova.

En aquesta edició del certamen va participar més d'una vintena d'autors, deu 
dels quals, escollits pel jurat, van poder optar al Premi del Jurat i al Premi Popular. 
Els poetes finalistes van ser: Marifé Altadill (Móra d'Ebre), amb el poema «Bell 
paisatge d'Abril»; Joan Armengol (Solsona), amb «Quin Àngel…?»; Montse Bas-
tons (Barcelona), amb «L'escriba»; Maria José Franquet (Riba-roja d'Ebre), amb 
«Alfabet»; Carles Jardí (Tivissa), amb «Filtres»; Àngel Martí (l'Ametlla de Mar), amb 
«Postal en passat present»; Agustí Masip (Falset), amb «Cant a la vellesa»; Amadeu 
Paratge (Sant Pere de Riudebitlles), amb «Ritme del tròpic i el crit de l'iber»; Vicent 
Pellicer (Jesús), amb «L'Ebre, el riu», i Emigdi Subirats (Campredó), amb «El cal-
mant del món».

L'acte va estar presidit per l'alcaldessa de Vinebre i presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, i pel president del CERE, Josep S. 
Cid. La cerimònia va estar amenitzada per l'actuació d'un grup d'alumnes de 
l'Escola Municipal de Música de Flix  i per un recital poètic ofert per la poetessa 
Carme Cruells, de Sant Carles de la Ràpita. Un cop finalitzat l'acte, tots els finalistes 
van rebre un petit d'obsequi un lot de llibres del CERE. 

Joan Armengol i Montse Bastons guanyen la segona 
edició del Premi Ribera d'Ebre de Poesia Recitada

Els guanyadors dels dos premis atorgats, amb les autoritats. 

Reportatge de l'Ajuntament de Vinebre: Joan Armengol guanya la segona edició 
del Premi Ribera d'Ebre de Poesia Recitada

http://www.vinebre.cat/2019/04/29/joan-armengol-guanya-la-segona-edicio-del-premi-ribera-debre-de-poesia-recitada/
http://www.vinebre.cat/2019/04/29/joan-armengol-guanya-la-segona-edicio-del-premi-ribera-debre-de-poesia-recitada/
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El certamen es va convocar en el marc de la Fira del 
Llibre Ebrenc.
En el marc de la Fira del Llibre Ebrenc de Móra d'Ebre, organitzada per 
l'Ajuntament de Móra d'Ebre, l'Institut Ramon Muntaner, el Consell Comar-
cal de la Ribera d'Ebre i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), va 
tindre lloc l'1 de juny de 2019 l'acte d'entrega dels guardons de la quinze-
na edició del Premi Llibresebrencs.org de relats curts a Internet, destinat a 
jóvens vinculats a les comarques ebrenques (Ribera d'Ebre, Terra Alta, 
Baix Ebre, Montsià, Priorat, Baix Cinca, Matarranya, Ports i Maestrat).

El premi estava dividit en quatre categories, segons l'edat dels partici-
pants, i es van atorgar dos guardons per categoria: el premi del jurat, 
dotat amb 150 euros, i el premi de votació popular a través de l'APP Watt-
pad, dotat amb dos vals de Xanascat.

Els guanyadors de la categoria A (fins a 15 anys, 7 participants) van ser:
'La gelada', de David Curto (Alcanar), premi del jurat, i 'Estic al tren', d'Ona 
Launes (Tortosa), premi de votació popular. En la categoria B (de 16 a 22 
anys, 16 participants), 'Regant memòries', de Lua Galceran (Móra la Nova), 
premi del jurat, i 'Paraules emmirallades', d'Aina Ribes (Ascó), premi de 
votació popular. En la categoria C (de 23 a 29 anys, 4 participants), 'Mar 
endins', de Waldesca Bladé (Rasquera), premi del jurat i de votació popu-
lar. I en la categoria D (més de 30 anys, 11 participants),
'I ja han passat deu anys', de Raquel Sánchez (Flix), premi del jurat i de 
votació popular.

Lliurament dels guardons del XV Premi Llibresebrencs.org 
de relats curts a Internet per a jóvens ebrencs

A banda del lliurament de premis del certamen literari juvenil, durant 
l'acte es van donar a conèixer els dos finals guanyadors del relat 'El 
pagès rampant', de Miquel Esteve, els quals van ser atorgats a Cristina 
Fornós (Móra d'Ebre) i Josep Garibo (Flix). Tots dos van tindre l'ocasió de 
dinar i conversar amb l'escriptor de Móra la Nova.

L'acte el va presidir la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Móra 
d'Ebre, Maria Rodríguez, acompanyada del conseller comarcal de 
Joventut, Josep Maria Sáez, i del coordinador territorial de Joventut a les 
Terres de l'Ebre, Joan L. Barberà.

Els guanyadors dels dos premis atorgats, amb les autoritats. 
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Els càrrecs tenen una vigència per al bienni 2019-2021.
El dissabte 30 de març de 2019 es va constituir la nova Junta Directiva del Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) per al bienni 2019-2021, sorgida de l'Assemblea 
General de socis que havia tingut lloc dos setmanes abans. En aquesta ocasió 
corresponia renovar els càrrecs de l'equip directiu del CERE i l'anterior president, 
Joan Josep Duran Miró, ja havia manifestat la voluntat de no presentar-se a la reelec-
ció.

L'única candidatura que es va presentar estava encapçalada per Josep S. Cid i 
Català i comptava amb la resta de membres que havien ocupat fins aleshores els 
llocs de responsabilitat a la junta en els darrers quatre anys: Helena Blanch Pérez,  
vicepresidenta; Gerard Mercadé Pié, cap de Publicacions, i Josep F. Moragrega 
Font, secretari-tresorer. La candidatura va ser aprovada per unanimitat dels mem-
bres assistents a la reunió. Val a dir que en aquesta ocasió, la Junta Directiva del CERE 
es va renovar i rejovenir amb la incorporació de diferents joves, però també va 
incorporar altres persones amb una llarga trajectòria cultural dins i fora de la comar-
ca.

Josep S. Cid i Català és doctor per la Universitat de Barcelona i catedràtic 
d'ensenyament secundari a l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre. Amb una llarga 
trajectòria cultural i política, va ser fundador del CERE, entitat que ja va presidir de 
1992 a 1995, i coordinador territorial de la Conselleria de Cultura a les Terres de l'Ebre 
entre 2001 i 2003. També ha estat membre fundador i vicepresident primer de 
l'Institut Ramon Muntaner (IRMU). És autor de diversos llibres, articles i conferències 
sobre llengua i literatura, així com altres temes relacionats amb les Terres de l'Ebre 
principalment. Ha estat i continua sent molt actiu en el món de l'associacionisme 
cultural, així, és membre fundador i secretari d'Amics de Riba-roja, membre del Cen-
tre Català del PEN Club Internacional, de l'Associació Internacional de Llengua i Lite-
ratura Catalanes i d'Òmnium Cultural. Ha estat guardonat amb el premi Recercat 
(2008) i el premi Neus Gràcia (2016).

El Centre d'Estudis renova la junta i nomena 
Josep S. Cid president

Membres de la nova junta que presideix Josep S. Cid i Català.
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El CERE va col·laborar en la trobada i va patrocinar un 
recull, en català i anglès, dels jocs practicats.
La població de Gandesa va acollir el 16 de maig de 2019 la quinzena edició del 
Tradijoc, trobada de jocs populars i tradicionals de la Ribera d'Ebre i la Terra 
Alta de l'alumnat que cursa 1r d'ESO d'ambdós comarques.

Es tracta d'una iniciativa engegada ara fa quinze anys pel professorat dels 
departaments d'Educació Física dels instituts de Flix, Móra d'Ebre i de l'Escola 
Santa Teresa, també de Móra d'Ebre, als quals es van afegir posteriorment 
l'Institut Terra Alta de Gandesa, l'Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea, 
l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova i l'Escola d'Educació Especial Jeroni de 
Moragas de Móra d'Ebre.

L'any 2019, com a novetat, la trobada va tindre un rècord històric de partici-
pants reunint al voltant de 315 escolars, degut a la participació de 45 nois 
d'Alemanya, Àustria i Letònia que duien a terme un projecte Erasmus amb 
l'Institut Escola de Batea. Amb motiu d'aquest fet es va confeccionar un recull 
dels jocs practicats, amb textos en català i anglès, que va editar l'associació 
cultural Lo Llaüt d'Ascó, amb el patrocini del Centre d'Estudis de la Ribera 
d'Ebre (CERE).

El llibret conté 28 jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre, entre els quals el joc 
de les birles; les carreres de pedres, de sacs i amb els peus lligats; jocs de per-
secució, com moros i cristians; jocs típics de romiatges, com ara la corretja i 
estirar la corda; jocs de carrer, com el tello o xelma, els quatre cantons, el moca-
dor, les boles, la rebelluga…

Durant la jornada es van formar 18 grups heterogenis de 16/17 nois i noies 
cadascun. Cada grup anava acompanyat d'un docent que vetllava per a 
seguir l'horari establert i per la progressió per les diferents zones de joc. A més, 
en cada estació els alumnes trobaven joves monitors, que cursen 1r de Batxille-
rat a l'Institut de Gandesa, que s'encarregaven d'explicar els jocs i dinamitzar-
los.

Rècord de participació en la quinzena edició 
del Tradijoc

Xiquets estirant la corda en una plaça de Gandesa.
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Vídeo de Canal Terres de l'Ebre: Els jocs tradicionals de la Ribera d'Ebre i la Terra 
Alta tornen a omplir els carrers

Llibre en pdf:  'Tradijoc. El bagut dels jocs tradicionals'

https://ebredigital.cat/2019/05/16/els-jocs-tradicionals-de-la-ribera-debre-i-la-terra-alta-tornen-a-omplir-els-carrers/ 
https://ebredigital.cat/2019/05/16/els-jocs-tradicionals-de-la-ribera-debre-i-la-terra-alta-tornen-a-omplir-els-carrers/ 
https://drive.google.com/file/d/1x-LPseevagC0503eodsYvozJqlyEPka_/view 
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L'activitat consisteix en una trobada entre investiga-
dors i públic en els bars.
Pint of Science (PoS) 2019, el festival de divulgació científica que proposa una 
trobada entre els investigadors i el públic en els bars, va arribar els dies 20, 21 i 
22 de maig de 2019 a 73 ciutats i pobles de l'Estat espanyol. Aquesta activitat té 
caràcter internacional i se celebra durant les mateixes dates en més de 400 
ciutats de 24 països dels cinc continents.  

Per primera vegada aquest el festival se va celebrar a la comarca de la Ribera 
d'Ebre, gràcies a una iniciativa del Centre d'Estudis. El programa del PoS 2019 a 
la contrada va tindre lloc a diferents poblacions i locals. El dilluns 20 va ser el 
torn del Bar Fontdemora, de Móra la Nova, amb Josep Maria Piñol i el tema "La 
Ribera d'Ebre, una comarca necessitada d'un reset", i del Bar l'Escala, de Flix, 
amb Gerard Mercadé i el tema "Del rodet fotogràfic a Internet, gestió i difusió 
del fons fotogràfic (1966-1982) de Carmel Biarnés". El dimarts 21, Joaquim Roset 
va parlar dels "Camins d'aigua de la Ribera d'Ebre", al Casal d'Avis d'Ascó, i Marc 
Castellnou, de "Megaincendis o adaptació al canvi climàtic", a Lo Casino de 
Vinebre. Per acabar, i a Móra d'Ebre, Òscar Saladié va oferir la conferència 
"Compte amb els residus", al Bar Freeman. 

PoS va néixer el maig de 2013 a l'Imperial College de Londres, quan els investi-
gadors Michael Mostkin i Praveen Paul van organitzar un esdeveniment en els 
seus laboratoris per tal de mostrar la recerca que realitzaven a persones afec-
tades per diferents malalties mentals. La idea aviat es va replicar en altres paï-
sos fins que el 2015 es va celebrar la primera edició de PoS a Espanya. 

El festival de divulgació científica Pint of Science 2019 
arriba a la Ribera d'Ebre de la mà del CERE

Òscar Saladié va oferir la conferència "Compte amb els residus", 
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El curs va tindre lloc entre el 7 de març i el 5 d'abril a 
Ascó, Flix, Móra d'Ebre i Móra la Nova.
El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) va organitzar entre el 7 de març i 
el 5 d'abril a Ascó, Flix, Móra d'Ebre i Móra la Nova el Curs Coneguem la Ribera 
d'Ebre. En l'edició del 2019 el cicle va comptar amb vuit xarrades i sis ponents

La primera conferència es portà a terme a Flix, el 7 de març, a la Biblioteca Artur 
Bladé i Desumvila, Va anar a càrrec del periodista Jordi Duran Suàrez, qui pro-
nuncià la xerrada ”Les publicacions de les entitats de la Ribera d'Ebre, Caracte-
rístiques i importància”. La següent conferència va tindre lloc a la Biblioteca de 
Móra la Nova el 14 de març. En aquesta ocasió l'historiador Jaume Aresté va 
parlar sobre “El monument a la Batalla de l'Ebre (1966)”. 

La següent conferència va ser el 22 de març, a la Biblioteca Artur Bladé, de Flix, i 
va anar a càrrec del geòleg Álvaro Arasa, qui va parlar sobre  “L'origen del riu 
Ebre”. El mateix ponent va oferir aquesta xarrada en dos ocasions més, la pri-
mera el 27 de març, a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Ascó, i la segona el 3 
d'abril, a les 20 hores, a la Biblioteca de Móra d'Ebre. 

La dotzena edició del Curs Conèixer la Ribera d'Ebre també va comptar amb la 
conferència de Josep Maria Pros, “Els grafits templers del castell de Chinon”, 
pronunciada a la Biblioteca Artur Bladé de Flix, el 28 de març. I el mateix espai 
també va ser la seu de les dos darreres sessions: la primera, el 4 d'abril, a càrrec 
d'Alberto González, amb el títol de “Maçoneria i societat”, i la segona, el 5 
d'abril, a càrrec de l'historiador Joan Ramon Vinaixa, sobre “Flix a finals del 
segle XVIII”.

L'objectiu d'aquest cicle anual és donar a conèixer els estudis sobre la comar-
ca de la Ribera d'Ebre, entesa d'una forma àmplia.

El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) organitza 
la dotzena edició del Curs Coneguem la Ribera d'Ebre

El geòleg Álvaro Arasa parlant sobre “L'origen del riu Ebre”.
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L'activitat va esdevindre un homenatge pòstum a 
l'historiador Pascual Ortega Pérez.
L'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre i el CERE, juntament amb el Consell Comarcal 
i l'Ajuntament de Móra d'Ebre, van organitzar el cicle de conferències «Cristians, 
musulmans i moriscos. Població i societat a l'Ebre en època medieval i moderna 
(Homenatge a l'historiador Pascual Ortega Pérez)» durant el mes de novembre 
de 2019. El programa va incloure cinc xarrades a Móra d'Ebre, Benissanet, Miravet 
(2) i Ascó.

El cicle es va plantejar amb l'objectiu de donar a conèixer com era la població, la 
societat i el territori que actualment coincideix —parcialment— amb la comarca 
de la Ribera d'Ebre. Les xerrades van posar el focus en un dels períodes més apas-
sionants de la història ebrenca: l'època medieval i moderna, uns segles que 
sovint s'han analitzat exclusivament a partir dels grans conflictes soferts al territori, 
o dels mites al voltant de la convivència modèlica entre les cultures que s'hi van 
assentar, però que poques vegades s'havien explicat a partir d'altres enfoca-
ments. 

A més, aquest cicle va retre homenatge a l'historiador Pascual Ortega Pérez, qui 
malauradament va morir prematurament. Ortega va estar molt vinculat a la Ribera 
i, en especial, a la població de Miravet. La seua basta obra historiogràfica és d'una 
solvència i d'un rigor extraordinaris, circumstància que els organitzadors van 
voler posar de relleu tot dedicant-li de manera monogràfica la darrera de les con-
ferències del cicle, que va anar a càrrec de Ventura Castellvell. 

Programa del Cicle (pdf)

Cicle de conferències «Cristians, musulmans i moriscos. 
Població i societat a l'Ebre en època medieval i moderna»

Conferència pronunciada per Josep Cañabate Fortuño a Benissanet.
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http://xac.gencat.cat/web/.content/xac/01_continguts_arxius_comarcals/ac_ribera_ebre/01_home_acre/noticies/Cicle-conferencies_2019/triptic-cristians-i-moriscos-04.pdf 
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La setzena edició del certamen de Móra d'Ebre es va 
tancar amb més visitants i vendes. 
Móra d'Ebre va celebrar del 30 de maig al 2 de juny de 2019 la 16a edició de la 
Fira del Llibre Ebrenc, cita anual d'escriptors, editors, llibreters i lectors de llibres 
fets per autors i entitats del territori o que són de tema ebrenc. Aquest certa-
men és organitzat per l'Ajuntament, l'Institut Ramon Muntaner i el Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), amb la participació de tres llibreries de 
referència Bassa (Móra d'Ebre), Viladrich (Tortosa) i Guaix (Amposta).

Durant quatre dies, la capital de la Ribera d'Ebre va celebrar una altra diada de 
Sant Jordi a Móra, amb més de 2.500 títols de temàtica ebrenca, tant d'autors 
clàssics del territori (Bladé, Moncada, Vergés o Juan Arbó), com actuals (Ca-
rranza, Esteve, Rojals o Todó), a banda de les últimes novetats del mercat. 

Entre els diversos actes que es van celebrar a la fira cal destacar les taules redo-
nes i presentacions exprès de novetats bibliogràfiques, amb la participació 
d'autors i altres actors del món editorial. El dijous dia 30 de maig va obrir-se la 
setzena Jornada del Llibre Ebrenc, que va constar de tres taules de debat 
sobre diferents qüestions vinculades al sector editorial i literari, activitat orga-
nitzada amb el suport del CERE.

La fira literària compartia espai i recinte amb la dotzena edició Litterarum, un 
certamen d'espectacles d'arrel literària organitzat per l'Ajuntament i la Institu-
ció de les Lletres Catalanes. Ambdós certàmens es van tancar amb més públic 
que mai, un 15% més de visitants, superant les 4.500 persones durant els quatre 
dies del festival.

La inauguració va anar a càrrec d'Oriol Ponsatí Murlà, director de la Institució 
de les Lletres Catalanes, i va comptar amb la presència del president del CERE, 
Josep S. Cid.

La Fira del Llibre Ebrenc, cita obligada d'autors, editors, 
llibreters i lectors

Imatge de la gran llibreria de la Fira del Llibre Ebrenc.
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Presentació a Benissanet 
d''Artur Bladé, escriure la 
memòria (1907-1995)'
Benissanet, el poble natal d'Artur Bladé Desumvila, va 
acollir la presentació de la seua biografia el dia 18 de 
gener de 2019, a la Biblioteca Municipal. La presenta-
ció de  l'obra, 'Artur Bladé, escriure la memòria (1907-
1995)', de Josep Sancho, la va fer Gerard Mercadé, 
director de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre i cap 
de Publicacions del CERE.

Convocatòria del segon 
Premi de Poesia Recita-
da de la Ribera d'Ebre
El 18 de gener de 2019 se va convocar la 
segona edició del Premi de Poesia Recitada 
de la Ribera d'Ebre, una iniciativa del Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre i de 
l'Ajuntament de Vinebre, amb la voluntat de 
promocionar la poesia i els poetes del 
territori. El certamen va tindre lloc a Vinebre, 
el dia 27 d'abril de 2019. 

Presentació a Alcanar 
de la biografia 'Artur 
Bladé, escriure la 
memòria (1907-1995)’
El 4 de gener de 2019 se va presentar a la 
Biblioteca Trinitari Fabregat d'Alcanar 
l'obra 'Artur Bladé, escriure la memòria 
(1907-1995)', de Josep Sancho. L'acte va 
anar a càrrec de l'escriptor Emigdi Subi-
rats i de l'autor de l'estudi.

XXVI Convocatòria de 
Beques del CERE
El 27 de gener de 2019 es va fer pública 
la convocatòria anual de beques del 
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, una 
iniciativa que té com a objectiu pro-
moure el desenvolupament, la divulga-
ció i el foment dels valors culturals, 
científics i artístics de la comarca. La 
convocatòria va comptar amb el suport 
del Consell Comarcal de la Ribera 
d'Ebre. 
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Presentació a           
Garcia de la nova                
'Miscel·lània' del CERE
El 27 de gener de 2019, a la Sala del Maig 
de Garcia, se va celebrar la presentació 
de la 'Miscel·lània' del CERE número 28, 
que es va dedicar a la població de Garcia. 
Aquest número, a part d'interessants 
estudis sobre els diferents àmbits del 
coneixement de Garcia i la Ribera d'Ebre, 
inclou en un dossier temàtic  el recull de 
conferències “Ibers i romans a l'Ebre”, 
celebrades durant l'any 2017 i que són una 
actualització de la recerca arqueològica 
al territori.

El CERE convoca la desena edició del 
Premi de Treball de Recerca de Batxi-
llerat sobre la Ribera d'Ebre
El dia 31 de gener de 2019 es van fer públiques les bases del X Premi 
Treball de Recerca de Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre, que convoca 
anualment el CERE. Se podien presentar al concurs treballs de recer-
ca realitzats durant el curs acadèmic 2018-2019.

Presentació del llibre 'Conflicte entre 
el paisatge i l'energia eòlica’
El dia 1 de febrer de 2019 se va celebrar a la Biblioteca Municipal de 
Móra la Nova l'acte de presentació del llibre 'Conflicte entre el pai-
satge i l'energia eòlica', obra del doctor i llicenciat en Geografia 
Sergi Saladié i Gil (Vandellòs, 1974).

FEBRER



Club de Lectu-
ra a Flix sobre 
'Cendra', de 
Sílvia Mayans
El 15 de febrer de 2019 es 
va reunir el Club de Lectu-
ra de la Ribera d'Ebre a la 
Biblioteca Artur Bladé i 
Desumvila, de Flix, per a 
realitzar una tertúlia sobre 
el llibre 'Cendra', de Sílvia 
Mayans. L'acte el va con-
duir la filòloga Laura Villal-
ba i Arasa.

Convocatòria del XXIX Premi de 
Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi 
Vila d'Ascó
El 20 de febrer de 2019 van fer-se públiques les bases del XXIX 
Certamen de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi – Vila d'Ascó 
2019. L'organització va anar a càrrec de la Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament d'Ascó, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Tarragona i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Presentació del llibre 
'Poemes al vent 2018' a 
Móra la Nova
El 14 de febrer de 2019 va tindre lloc a la 
Biblioteca Municipal de Móra la Nova la 
presentació del poemari “Poetes al Vent 
2018", a càrrec de l'escriptor moranovenc 
Miquel Esteve.

L'Espai Despuig va analitzar les 
oportunitats que ofereix el món 
digital a la recerca local
L'onzena edició de l'Espai Despuig va tindre lloc el dia 23 de 
febrer de 2019 a Riudoms, sota el títol «Les oportunitats del món 
digital». Els organitzadors, l'Institut Ramon Muntaner, el Centre 
d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana i la Generalitat de Catalunya, 
van oferir un espai de reflexió i de debat entorn de les 
oportunitats que ofereixen els nous canals digitals a les entitats i 
als investigadors que fan recerca local. Entre els ponents de 
l'Espai hi havia Albert Pujol, graduat en Multimèdia i membre de la 
Secció de Cultura Digital del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, 
qui va parlar de les edicions digitals de les publicacions 
periòdiques dels centres.

Sessió formativa sobre 
la 'Viquipèdia' a Móra 
la Nova
El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre 
(CERE) va organitzar el 22 de febrer de 
2019, a la Biblioteca de Móra la Nova, una 
sessió formativa sobre la 'Viquipèdia', per 
tal de poder introduir a la versió catalana 
de l'enciclopèdia virtual el màxim de 
referències informatives sobre la 
comarca.  Aquesta activitat tenia per 
objectiu principal oferir formació a un 
grup de 'viquivoluntaris' de la Ribera 
d'Ebre per a introduir articles a  
l'enciclopèdia digital. 

Dotzena edició del 
Curs Coneguem la 
Ribera d'Ebre
Del 7 de març al el 5 d'abril de 
2019 va celebrar-se a diferents 
municipis de la comarca la 
dotzena edició del Curs 
Coneguem la Ribera d'Ebre, 
organitzat pel Centre d'Estudis de 
la Ribera d'Ebre. La programació 
va oferir vuit xerrades a les 
poblacions d'Ascó, Flix, Móra 
d'Ebre i Móra la Nova sobre 
temàtiques molt diverses 
vinculades a la contrada.
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Presentació de 'Poemà-
ria' d'Elvira Perpinyà
El 21 de març, a les 19.30 h, la Biblioteca 
Municipal de Móra la Nova va acollir la 
presentació del llibre de poemes de la 
moranovenca Elvira Perpinyà 'Poemària'. 
La presentació va anar a cura del poeta 
flixanco i membre del CERE Albert Guiu.

Lliurament del X Premi de Treball de Recerca de 
Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre
Irene Duran Vives, alumna de l'Institut Julio 
Antonio de Móra d'Ebre, va ser la guanya-
dora del X Premi de Treball de Recerca de 
Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre, organitzat 
pel CERE, amb el suport del Consell Comar-
cal de la Ribera d'Ebre. L'acte de lliurament 
del guardó va tindre lloc el 26 d'abril de 
2019, a la seu del Consell Comarcal de la 
Ribera d'Ebre, a Móra d'Ebre. El treball guan-
yador se titula 'A fira! Un recorregut a través 
de la història de la fira de Móra la Nova'. Els 
dos treballs finalistes van ser els presentats 
per Clàudia Armora Rosich, de l'Institut de 
Flix, i Júlia Santapau Jardí, de l'esmentat 
Institut Julio Antonio.

La Ribera d'Ebre i el 
CERE, més presents al 
castell de Miravet
Des de mitjan del mes d'abril de 2019, el 
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre 
disposa d'un expositor a la botiga del 
castell de Miravet  en què es posen a la 
venda una vintena de publicacions de 
temàtica comarcal editades per l'entitat. 
Aquesta iniciativa va ser possible gràcies 
a l'acord assolit amb l'Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural, titular del monu-
ment, i a la col·laboració de l'Institut 
Ramon Muntaner. 

El CERE expressa el condol per la 
mort de Neus Català i Pallejà
El 13 d'abril de 2019, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre 
(CERE) va fer pública una nota en què lamentava profunda-
ment la mort de la guiametana Neus Català i Pallejà, super-
vivent dels camps de concentració nazis, i traslladava el 
condol a la família de la difunta. A més, el CERE va aprofitar 
l'ocasió per a destacar la vigència de molts dels valors que 
va defensar Neus Català al llarg de la seua vida, com ara la 
lluita contra el feixisme, la defensa de la democràcia o les 
polítiques de memòria, que també són compartides des 
de l'entitat.

Segona edició del 
Premi Ribera d'Ebre de 
Poesia Recitada
La Sala Noble de Ca Don Joan de Vine-
bre va acollir el 27 d'abril de 2019 la 
segona edició del Premi Ribera d'Ebre 
de Poesia Recitada, organitzat un any 
més per l'Ajuntament de Vinebre i el 
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre 
(CERE). El guanyador del Premi del Jurat 
va ser el solsonenc Joan Armengol, amb 
el poema “Quin Àngel…?”. El Premi Popu-
lar va ser per a la barcelonina Montse 
Bastons, amb el poema “L'escriba”. 

Josep S. Cid i Català, nou president del CERE
El 30 de març de 2019 es va constituir la nova Junta Directiva del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre per al bienni 
2019-2021, sorgida de l'Assemblea General de socis de l'entitat celebrada dos setmanes abans. En aquesta ocasió 
corresponia renovar els càrrecs de l'equip directiu del CERE i l'anterior president, Joan Josep Duran Miró, ja havia 
manifestat la seua voluntat de no presentar-se a la reelecció. L'única candidatura que es va presentar estava 
encapçalada per Josep S. Cid i Català, qui va ser elegit president de l'entitat.
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Primera edició del Pint of Science 
a la Ribera d'Ebre 
La primera edició del Pint of Science a la Ribera d'Ebre va 
tindre lloc els dies 20, 21 i 22 de maig en diferents pobla-
cions de la comarca. A iniciativa del Centre d'Estuidis de la 
Ribera d'Ebre es van programar cinc conferències i xerrades 
especialitzades i disteses, amb experts, en diferents bars i 
locals d'oci dels pobles de la comarca, on es va parlar de 
ciència fent un cafè, un refresc o una cervesa.

El CERE col·labora i 
patrocina un any més el 
Tradijoc
El 16 de maig de 2019 la població de Gande-
sa va acollir la quinzena edició del Tradijoc, 
trobada de jocs populars i tradicionals de la 
Ribera d'Ebre i la Terra Alta de l'alumnat que 
cursa 1r d'ESO d'ambdós comarques, amb 
una participació de més de 300 persones. Es 
tracta d'una iniciativa engegada fa quinze 
anys pel professorat dels departaments 
d'Educació Física dels instituts de Flix, Móra 
d'Ebre i l'Escola Santa Teresa, també de Móra 
d'Ebre. Posteriorment s'hi van afegir l'Institut 
Terra Alta de Gandesa, l'Institut Escola Mare 
de Déu del Portal de Batea, l'Institut Escola 3 
d'Abril de Móra la Nova i l'Escola d'Educació 
Especial Jeroni de Moragas de Móra d'Ebre. 
El CERE va  patrocinar un recull sobre els jocs 
treballats durant la jornada.

Festa de les 
Cigonyes a Flix 
La XVII Festa de les Cigonyes va tindre 
lloc el 5 de maig a la reserva natural de 
Sebes, a Flix, amb grups d'animació, 
tallers i un trenet que transportava els 
visitants pels espais de la reserva. Va 
tindre lloc un emotiu record a la 'Magn-
òlia' (l'euga del carruatge de Sebes que 
va morir l'agost de 2018) i es va celebrar 
el 25è aniversari de la 'Blanqueta', una de 
les eugues de cavall de la Camarga que 
pastura als tancats de la reserva. També 
es va fer l'alliberament simbòlic d'una 
cigonya vinguda del Centre de Fauna de 
Vallcalent. En acabar, va tindre lloc un 
reconeixement a tres voluntaris veterans: 
Begoña, Ramon i Joan Ramon.

Lliurament 
dels premis 
literaris i 
fotogràfic Vila 
d'Ascó 2019
Ascó va celebrar l'11 de 
maig de 2019 el tradicional 
sopar literari de lliurament 
dels Premis Vila d'Ascó, els 
quals aglutinen tres cert-
àmens al voltant de la 
literatura i un altre de 
fotografia. El guanyador 
del Premi Literari va ser 
l'autor mallorquí Guillem 
Rosselló Bujosa, amb 
l'obra 'Cuba'. El XIV Premi 
de Poesia Joan Perucho 
va ser per a l'escriptor de 
Calders (el Moianès), 
Josep Fàbrega Selva, pel 
poemari 'El darrer proto-
col'. També es van lliurar 
els guardons del XXIX 
Certamen de Narrativa 
Breu per a Joves Sant Jordi 
i del XXXI Concurs de 
Fotografia.

Inauguració de la Fira 
del Llibre Ebrenc i Litte-
rarum a Móra d'Ebre
La inauguració oficial de la 12a edició de 
Litterarum Móra d'Ebre i la 17a edició de la 
Fira del Llibre Ebrenc va tindre lloc el 30 
de maig de 2019, a la plaça de Dalt de 
Móra d'Ebre, sota la presidència d'Oriol 
Ponsatí Murlà, director de la Institució de 
les Lletres Catalanes. El Centre d'Estudis 
de la Ribera d'Ebre (CERE) va formar part 
del comitè organitzador de la fira literària. 

MAIG

JUNYXV Premi 
Llibresebrencs.org de 
relats curts a Internet per 
a jóvens ebrencs
El dia 1 de juny de 2019 se va celebrar a Móra 
d'Ebre l'acte d'entrega dels guardons de la 
quinzena edició del Premi Llibresebrencs.org 
de relats curts a Internet escrits per jóvens. El 
premi estava dividit en quatre categories, 
segons l'edat dels participants. Se van atorgar 
dos guardons per categoria: el premi del 
jurat, dotat amb 150 euros, i el premi de vota-
ció popular a través de l'APP Wattpad, dotat 
amb dos vals de Xanascat.
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Ruta Comarcal Artur Bladé i 
Desumvila
L'1 de juny de 2019 se va celebrar una nova edició de 
la Ruta Comarcal Artur Bladé i Desumvila, promoguda 
des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, un 
itinerari que recorda els indrets de la comarca pre-
sents a l'obra de l'escriptor de Benissanet. La ruta de 
2019 formava part del programa de la Fira del Llibre 
Ebrenc en la secció internacional. Va anar a càrrec de 
Dr. Josep Sebastià Cid, catedràtic de Llengua i Litera-
tura Catalana a l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre i 
president del CERE.
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Presentació del llibre 'El canonge 
Montagut', de Jordi Duran
Dijous 27 de juny de 2019, la Biblioteca Comarcal de Móra 
d'Ebre va acollir la presentació del llibre de Jordi Duran i Suàrez 
'El canonge Montagut. La contribució d'un clergue de Móra 
d'Ebre a la construcció del feixisme a Catalunya'. Aquest llibre va 
obtindre el XXVI Premi d'Història Enric Bayerri i Bertomeu, que 
convoca anualment l'Associació de Veïns Jesús Catalònia. El 
projecte d'investigació de la figura de José Montagut Roca, el 
canonge Montagut, va rebre una beca per part del Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre en la convocatòria de l'any 2018. 

Exposició i cicle de con-
ferències sobre “Els forns 
d'oli de ginebre” a Barce-
lona
De l'11 de juliol al 13 d'octubre de 2019, la seu 
Montcada del Museu Etnològic i de Cultures del 
Món de Barcelona va programar una exposició i 
un cicle conferències sobre els forns d'oli de 
ginebre de Riba-roja d'Ebre. Aquestes activitats 
van donar a conèixer l'important centre de 
producció d'oli de ginebre que es va desenvo-
plupar a la població riberenca durant l'època 
preindustrial, documentat ja des de principis del 
segle XVII.  

Lliurament del Premi de Narrativa de la     
Ribera d'Ebre 
Vinebre va celebrar el 28 d'agost de 2019 l'acte de lliurament del Premi de Narra-
tiva de la Ribera d'Ebre, el més antic de les Terres de l'Ebre amb 27 anys 
d'antiguitat. L'obra guanyadora va ser 'El desordre dels cossos', de  l'escriptora 
benissanetana Núria Morera. El guardó estava dotat amb 3.000 euros en metàl·lic 
i la publicació de la novel·la per l'editorial Cossetània.

Aproximació a l'obra 
peridística de Carmel 
Biarnés
El 27 de juny de 2019 se va donar a conèi-
xer el resultat d'un treball de recerca que 
recull i contextualitza la producció perio-
dística de l'asconenc Carmel Biarnés i 
Biarnés. El treball, que va rebre una beca 
del CERE i un ajut de l'Institut Ramon 
Muntaner, va ser executat per l'historiador 
Héctor Rogelio Isidro Lovon. Mitjançant 
aquesta recerca s'ha relacionat la pràctica 
totalitat dels articles periodístics publicats 
per Biarnés.

Nova edició del Festi-
val Pingüí a Flix 
El Festival Pingüí 2019 va tindre lloc al 
Poliesportiu Municipal de Flix el dia 6 de 
juliol. En aquesta edició es va comptar 
amb les actuacions de  Los Tiki Phantoms, 
Intana, Heather, Aliment, Vàlius i Mareta 
Bufona. També hi van participar els DJS 
Tiramisú, Los Morenos de Mallorca i 
Koalas en el Árbol. El CERE formava part 
dels col·laboradors d'aquest esdeveni-
ment.

JULIOL

AGOST Nous continguts museogràfics per a millorar 
l'experiència de visitar el castell de Miravet
El 16 de juliol de 2019, el castell de Miravet va presentar els nous continguts museogràfics 
per a aconseguir una experiència única en la visita al monument. Les actuacions de 
millora es van portar a terme en el marc del programa Patrimoni en Acció i van consistir 
en la consolidació d'una millor perspectiva narrativa i en la dotació de nous continguts 
museogràfics que permeten al públic entendre millor com va ser la vida dels templers a 
la fortalesa. A més, se va dotar el castell d'una nova senyalització interpretativa dels ele-
ments arquitectònics, amb recursos de text en diversos idiomes i recreacions 3D.
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Presentació d''Artur Bladé,        
escriure la memòria', de Josep       
Sancho, a Tarragona 
La Seu de la Delegació el Govern de la Generalitat a Tarra-
gona va acollir el 26 de setembre de 2019 la presentació de 
la biografia 'Artur Bladé, escriure la memòria (1907-1995)', de 
Josep Sancho. La presentació de l'acte va anar a càrrec del 
director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi 
Agràs; de la presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de 
l'Ebre, Dolors Róo, i del president del CERE, Josep S. Cid. 
Josep-Lluís Carod-Rovira va pronunciar el parlament de 
presentació del llibre, donada la seua doble relació personal 
tant amb el biografiat com amb el biògraf. 

Convoquen els Vila 
d'Ascó de Narrativa i 
de Poesia Joan    
Perucho 
El 17 d'octubre de 2019 se va donar a 
conèixer la convocatòria del XXXI 
Premi Literari Vila d'Ascó 2020 i del 
XIV Premi de Poesia Joan Perucho Vila 
d'Ascó 2020, amb un termini 
d'admissió de treballs participants fins 
al 12 de desembre de 2019. Entre 
ambdós premis l'organització atorga 
anualment 6.000 euros en metàl·lic.

XI Jornada d'Estudis Locals 
i Territorials Carmel       
Biarnés 
El 5 d'octubre de 2019 Ascó va ser la seu de les 
XI Jornades d'Estudis Locals i Territorials Carmel 
Biarnés, que van tractar sobre “El parlar al nostre 
territori”. L'acte va comptar amb les ponències 
del Dr. Pere Navarro, de la filòloga Olga Cubells 
i de l'historiador Felip Fucho. La jornada es va 
cloure amb una trobada d'agrupacions corals. 
Mentre es desenvolupava l'activitat es va poder 
visitar l'exposició “Xeic! Paraules de l'Ebre”, del 
Consorci per a la Normalització Lingüística. El 
CERE va formar part de l'organització de la 
jornada.

La Palma d'Ebre acull la 10a 
Festa de la Jota a la Palma 
d'Ebre 
La dècima edició de la Festa de la Jota se 
celebrà el 7 de setembre de 2019 a la Palma 
d'Ebre, població que va ser escollida per a 
celebrar el festival per ser una de les més afec-
tades per l'incendi que va patir la comarca el 
mes de juny de 2019. La festa la va organitzar 
l'associació Lo Fardell Patxetí, amb el suport del 
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. L'acte va 
col·laborar amb la plataforma Rebrotem recollint 
diners per als afectats de l'incendi. 
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OCTUBRE

El CERE contracta una persona jove 
durant 6 mesos
El CERE va contractar laboralment en pràctiques durant el mes 
d'octubre de 2019 una persona jove, amb una dedicació de jorna-
da completa durant sis mesos, amb la finalitat de dinamitzar l'entitat. 
La contractació va tindre lloc en el marc de la concessió de sub-
vencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
persones jóvens beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya.
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Concert de bandes emer-
gents de la Ribera d'Ebre 
a la Sala Sidecar de Barce-
lona 
La Sala Sidecar de Barcelona va acollir un 
concert de quatre bandes de música emer-
gents de la comarca de la Ribera d'Ebre el 6 
de setembre de 2019, sota el títol de «Monstres 
de l'Ebre, lo so del sud». Les bandes partici-
pants van ser Menut, Gebre, Bacon Radars i 
Alavedra. Era la primera vegada que se cele-
brava un esdeveniment d'aquesta naturalesa a 
la Ciutat Comtal. 

SETEMBRE

Cicle de conferències en homenatge 
a Pascual Ortega

L'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre i el CERE, juntament amb 
el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i l'Ajuntament de 
Móra d'Ebre, van organitzar durant el mes de novembre de 
2019 el cicle de conferències «Cristians, musulmans i moris-
cos. Població i societat a l'Ebre en època medieval i moder-
na», en memòria de l'historiador Pascual Ortega Pérez. 
L'activitat tenia l'objectiu de donar a conèixer com era la 
població, la societat  i el territori que actualment coincideix 
—parcialment— amb la comarca de la Ribera d'Ebre. Les 
xarrades van ser impartides per diferents especialistes a 
Ascó, Benissanet, Miravet (2) i Móra d'Ebre.

NOVEMBRE
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El CERE entrega el XIXè Premi d'Assaig Artur Bladé i 
Desumvila

El 15 de novembre de 2019 va tindre lloc la cerimònia de lliurament del XIX Premi d'Assaig Artur 
Bladé i Desumvila, a la cotxera del Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. L'obra guanyadora va 
ser 'El dipòsit de locomotores de vapor de Móra la Nova. Una història tècnica, social i humana', 
de Joan Alberich, doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. El premi, 
organitzat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), és de caràcter biennal i està dotat 
amb 2.500 euros. 

L'Espai Groc de Flix 
organitza l'exposició 
anual d'alumnes 

Com cada any, als voltants de Nadal, 
va tindre lloc l'exposició Espai Groc 
2019 a Flix, en la qual es van exposar 
les obres artístiques de cinc alumnes 
del taller Groc Espai d'Art, que diri-
geix Montse Pelejà. Hi havia quadres 
elaborats amb diferents tècniques, 
com l'aquarel·la o l'oli. 

Fotografies

Presentació de l'obra 
guanyadora del Premi 
d'Assaig a Móra la Nova

El CERE va presentar el dia 13 de desem-
bre de 2019, a la Biblioteca de Móra la 
Nova, l'obra guanyadora del XIX Premi 
d'Assaig Artur Bladé i Desumvila: 'El dipòsit 
de locomotores de vapor de Móra la 
Nova. Una història tècnica, social i huma-
na', a càrrec del seu autor, Joan Alberich. 
L'acte va ser presentat per la regidora de 
Cultura de l'Ajuntament de Móra la Nova i 
pel president del CERE. 

DESEMBRE

Taller de      
'lettering' a 
càrrec de la 
periodista 
Adriana     
Monclús 

El 23 de novembre de 
2019 se va celebrar a la 
seu del CERE a Flix un 
taller de 'lettering' 
impartit per la periodis-
ta ebrenca i experta en 
la matèria Adriana Mon-
clús. El taller va exhaurir 
les places que oferia i 
va aplegar persones de 
la comarca interessades 
en aquesta tècnica 
artística consistent a 
dibuixar lletres. 
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https://www.flickr.com/photos/165629877@N08/sets/72157712473206013/
https://www.flickr.com/photos/165629877@N08/sets/72157712473206013/
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