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RESUM 

Bibliografia de les noticies relacionades amb les biblioteques, la documentació i els
arxius  a  les  Terres  de  l'Ebre  (Montsià,  Baix  Ebre,  Terra  Alta  i  Ribera  d’Ebre)
aparegudes al setmanari local La Veu de l’Ebre durant l’any 2006.
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1. INTRODUCCIÓ

Intenció i metodologia

El propòsit d'aquest article neix de la sensació personal de què el 2006 ha estat un
bon any pel que fa a la biblioteconomia i la documentació a les Terres de l'Ebre. S'han
acabat projectes importants, com la nova biblioteca de Tortosa; s'han iniciat d'altres
edificis, com a Gandesa o Roquetes; l'Arxiu Comarcal d'Amposta comença a caminar i
el  de  Móra  d'Ebre  ja  s'ha enllestit...  Per tot plegat,  he  pensat  que calia  deixar-ne
constància  documental.  Que  calia  recopilar  i  resumir  tot  un  any  que  considero
apassionant per a les Terres de l'Ebre. I per això, potser seria interessant fer-ho a
partir de les noticies publicades a la publicació periòdica de referència del territori, la
més important i influent: La Veu de l'Ebre1.

L'article també servirà per avaluar i mesurar la presència del nostre àmbit científic (la
biblioteconomia,  la  documentació,  l'arxivística)  en  la  premsa  local,  per  poder-ne
quantificar la seva visibilitat al llarg de tot un any.

Per a la recerca i tria dels articles, s'han consultat i buidat de forma directa, número a
número, tots els exemplars del setmanari editats durant el 2006.

1 Ebredigital: Diari electrònic de La Veu de l'Ebre. <http://www.ebredigital.cat/> [Consulta: 27 de febrer de
2007]
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La importància del setmanari

La  Veu  de l’Ebre neix  el  novembre  de  2001 com a  resultat  de  la  fusió  de  dos
setmanaris  històrics:  La Veu del  Baix  Ebre i  l’Ebre:  setmanari  independent de  les
Terres de l’Ebre. El primer es publicà entre 1982 i 2001 i al seu torn fou l’hereu de La
Voz del Bajo Ebro (1957-1982). El segon tingué una vida més efímera, entre 1995 i
2001, i que el seu torn fou producte de la fusió entre  Ebre Informes (1978-1995) i
Migjorn (1983-1995)2.

Així  doncs,  La  Veu recull  una  herència  directa  de  més  de  20  anys  d’història
d’informació  local.  La  importància,  doncs,  resulta,  òbvia.  Se’n  podrà  qüestionar la
qualitat  periodística,  però  el  setmanari  ha  suposat,  i  suposa,  una  periodisme  de
proximitat:  l'aparició  de  noticies  locals,  que  passen  a  ser  el  centre  de  l'activitat
periodística, suposen en bona mesura una més gran acceptació per part del públic,
que veu reflectida la seva realitat, el seu món i la seva vida en els fulls del setmanari, i
se'l fa seu. En aquest sentit de proximitat, la presència i inclusió de les notícies sobre
les biblioteques i altres centres d'informació del territori adquireix més pes, i pot ser un
reflex de la seva importància dins la societat ebrenca i els seus mitjans de comunicació
locals.

La distribució de  La Veu de l'Ebre abarca les 4 comarques ebrenques catalanes: el
Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El setmanari, que es publica
cada divendres, té una tirada de 6.000 exemplars i una audiència de 30.000 lectors3.

Per història i també per impacte i visibilitat del setmanari en el seu àmbit de distribució
i difusió, la importància de La Veu és, penso, més que òbvia.

2. ABAST I CRITERIS D'INCLUSIÓ 

Abast temàtic

S'han inclòs al llistat totes les notícies sobre biblioteques, arxius, llibres, centres de
documentació,... I en tots els seus aspectes: edificis, arquitectura, activitats, personal,
presentacions, etc...

Abast cronològic

Es recullen i es referencien les noticies aparegudes al setmanari durant tot l’any 2006,
des  del  número  211 de  6  de  gener  fins al  número  261,  del  dia  22  del  mes  de
desembre.

Abast geogràfic

S'han  inclòs  només  totes  aquelles  noticies  sobre  biblioteques,  arxius,  centres  de
documentació i altres centres informatius a, de i sobre les Terres de l'Ebre.

2  El setmanari: característiques, seccions i antecedents.
<http://www.ebredigital.info/ebredigital/quisom/index.php?idArea=4> [Consulta: 10 de gener de 2007] 
3 El setmanari: característiques, seccions i antecedents.
<http://www.ebredigital.info/ebredigital/quisom/index.php?idArea=4> [Consulta: 10 de gener de 2007]
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Criteri d’inclusió

Els criteris sempre són, per definició, subjectius i personals. Aquest article no té la
intenció de ser exhaustiu. S'han seleccionat, només, tots aquells articles en què les
biblioteques, els arxius i altres centres d'informació tenien una presència destacada
dins la notícia, un pes preponderant dins del seu redactat, i que aportin continguts i
siguin representatius de l'evolució de la BiD i l'arxivística a les Terres de l'Ebre. S'han
descartat aquells articles en què se'n parlava de forma residual o minsa.

3. CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ DEL LLISTAT BIBLIOGRÀFIC

El llistat s’ha ordenat seguint un criteri cronològic invertit;  és a dir, les noticies més
recents  apareixen  primer,  mentre  que  les  més  antigues  estaran  al  final.  A  les
referències bibliogràfiques s'ha seguit el format següent:

N. xxx (dd/mm/aaaa): cognom, nom. "títol de l'article", p. xxx

4. LLISTAT BIBLIOGRÀFIC

• N.  257 (24/11/2006):  "Els  clubs de lectura  s'obren pas a  l'Ebre:  Deltebre  i
Tortosa aposten per l'anàlisi literària", p. 100.

• N. 254 (03/11/2006): "Neteja dels llibres de clavaria: l'Arxiu recupera els escuts
de les cobertes", p. 19.

• N. 251 (13/10/2006): "Enllestides les obres de l'Arxiu Comarcal de la Ribera
d'Ebre", p. 76.

• N. 250 (06/10/2006): "A punt l'edifici de l'Arxiu Comarcal,  que començarà a
funcionar al gener", p. 35.

• N.  249  (29/09/2006):  "Generar  primeres  persones  del  plural  per  aconsguir
socialitzar la lectura: trobada nacional de clubs de lectura de Catalunya", p. 59.

• N. 248 (22/09/2006): "Joan Sabaté: 'Qui paga les factures de la biblioteca és
l'Ajuntament'", p. 13

• N. 247 (15/09/2006): "Amposta signa el conveni amb Cultura per finançar l'arxiu
comarcal", p. 25.

• N.  244  (25/08/2006):  "Els  voluntaris  de  les  lletres:  la  biblioteca  Marcel·lí
Domingo ha creat la figura del voluntari i ha fet una crida als interessats perquè
es facen socis d'aquest nou club", p. 78.

• N.  244  (25/08/2006):  "Cultura  obre  el  concurs  per  subministrar  fons  a  la
biblioteca d'Amposta", p. 6

• N. 242 (11/08/2006): "La nova biblioteca rep 2.154 usuaris durant la primera
setmana", p. 14.

• N.  241  (04/08/2006):  "La  Sénia  aprova  el  finançament  de  la  biblioteca
municipal", p. 45.

• N. 240 (28/07/2006): "Obre portes la nova biblioteca Marcel·lí Domingo", p. 19.
• N. 239 (21/07/2006): Garcia, Rosa. "Les biblioteques de Tortosa giren full", p.

19.
• N. 238 (14/07/2006): Garcia, Rosa. "Tortosa estrena festa, biblioteca, palau i

agermanament el 20-J", p. 13.
• N. 234 (16/06/2006): Sánchez Cervelló, Josep. "Els fons ebrencs de l'Arxiu de

Salamanca", p. 98.
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• N. 233 (09/06/2006): "Mascarell obrirà la porta de la nova biblioteca el 20 de
juliol", p. 19.

• N.  230  (19/05/2006):  Calvet,  Jordi.  "L'Arxiu  Comarcal  acollirà  el  centre  de
documentació de la Castellania", p. 48.

• N. 228 (05/05/2006): "El primer dia del còmic porta un taller i una mostra a la
biblioteca", p. 20.

• N.  226  (21/04/2006):  "Corbera  inaugura  el  centre  de  documentació  de  la
Batalla de l'Ebre", p. 36.

• N. 224 (07/04/2006): "La biblioteca, una qüestió de lletres", p. 15.
• N. 222 (24/03/2006): "La Biblioteca Comarcal organitza un concurs de punts de

llibre", p. 79.
• N. 221 (17/03/2006): "Exposició i recital poètic a la Biblioteca", p. 77.
• N. 219 (03/03/2006): Castellà, Montse. "Les quatre capitals de les Terres de

l'Ebre tindran arxiu propi aquest 2006", p. 82.
• N. 219 (03/03/2006): "'L'hora del conte', a la biblioteca de Gandesa", p. 68.
• N. 218 (24/02/2006): "La biblioteca espera personal i mobiliari", p. 15.
• N. 217 (17/02/2006): "La biblioteca comarcal va tancar el 2005 amb més de

31.000 visitants", p. 62.
• N. 216 (10/02/2006): "El SupermerCAT de Revistes arriba a la biblioteca amb

deu mil exemplars", p. 75.
• N. 215 (03/02/2006): "La nova biblioteca costarà prop d'un milió d'euros", p. 22.
• N. 215 (03/02/2006): Berbis, Sílvia. "Els 'papers de l'Ebre', a Salamanca", p. 6.
• N. 213 (20/01/2006): "Les obres de l'arxiu comarcal finalitzaran en dos mesos",

p. 44.
• N. 212 (13/01/2006): "Ulldecona tindrà  els  seus papers en una extensió de

l'arxiu comarcal", p. 21.
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