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Si la veis devolverle esa linda 
sonrisa que luce... feliz cum-
ple. ¡Te queremos y mucho!

FELICITACIONS

Rafa Marrasé

El Comitè Organitzador dels 
Jocs Mediterranis de Tarragona 
2017 està preparat. El director 
d’aquest esdeveniment, Ramon 
Cuadrat, assegura que des de 
l’organització dels Jocs s’han fet 
els deures que els membres del 
Comitè Internacional els van en-
carregar en la seva darrera visita 
el novembre de 2013. Aleshores, 
els dirigents d’aquest organisme 
esportiu van demanar una sè-
rie d’informació que haurien de 
rebre en la seva propera visita 
a la ciutat, que es produirà el 23 
d’abril d’enguany. «Els membres 
del Comitè Internacional venen 
a veure si estem complint amb 
els terminis previstos i que tot 
allò que vam presentar al seu 
moment s’està fent tal com cal», 
diu Cuadrat.

En la seva anterior i crucial vi-
sita, el mes de novembre passat, 
els membres del Comitè Inter-
nacional van arribar a Tarrago-
na amb el propòsit d’examinar 
a fons el Pla Director dels Jocs i 
donar el seu vistiplau. És a dir, 
si els màxims dirigents d’aquest 

comitè haguessin considerat que 
la proposta tarragonina no era 
l’adequada, podrien haver tom-
bat el projecte i Tarragona hauria 
d’haver refet tot el seu planteja-
ment. «En aquest cas no es tracta 
d’aprovar el nostre projecte o no. 
Això ja ho van fer al seu moment, 
quan van ser a la ciutat el passat 
mes de novembre. Ara arriben 
per fer una visita rutinària, per 
comprovar que tot segueix el seu 
curs. No serà l’única visita que 
ens faran, sinó que en la nostra 
darrera reunió ja es va acordar 
que hi haurien tota una sèrie de 
visites ins el 2017», explica Cu-
adrat.

Així, l’expedició del Comitè 
Internacional estarà comandada 
pel seu president, l’argelí Amar 
Addadi, que tan bona impressió 
es va endur del projecte de Tar-
ragona. «Aleshores ja ens van dir 
que el nostre Pla Director estava 
molt més avançat que els de la 
majoria de ciutats que havien 
estat seu d’uns Jocs Mediterranis 
en aquelles dates», va dir el di-
rector dels Jocs. En aquesta línia, 
els membres del Comitè Interna-

cional van encarregar una sèrie 
de preguntes i d’informacions 
que volien revisar en la seva pro-
pera visita, és a dir, el 23 d’abril 
d’enguany. Segons Cuadrat això 
no serà cap problema perquè 
molta de la informació que ara 

es sol·licitarà ja estava enllestida 
de fa temps, ins i tot abans de 
la visita dels membres el Comitè 
Internacional el mes de novem-
bre de 2013. «Ens van encarregar 
deures, per dir-ho d’alguna ma-
nera. Estem molt tranquils per-
què molta d’aquesta informació 
que volen rebre ara ja estava pre-
parada al seu moment i, per tant, 
aquella que no teníem enllestida 
i que ara voldran veure, l’hem 
pogut treballar amb temps per-
què gran part de la feina ja estava 
feta», explica Cuadrat.

Un dels principals temes que 
es tractarà en les tres jornades de 

visita del Comitè Internacional a 
Tarragona serà la de les discipli-
nes esportives, és a dir, s’acaba-
ran de perilar quines proves for-
maran part dels Jocs i quines no. 
Això vol dir que dins d’un mateix 
esport hi poden haver proves que 
no es facin. Per exemple, hi hau-
rà atletisme, evidentment, però 
això no vol dir totes les proves 
atlètiques es facin. I així en cada 
esport segons allò que el Comitè 
Internacional consideri oportú.

La visita d’aquests dirigents 
també es farà a quatre seus dels 
Jocs encara per decidir. El Comitè 
Internacional aproitarà la seva 
estada a Tarragona per fer reuni-
ons internes del seu Comitè Exe-
cutiu. «Podem dir amb tota se-
guretat i tranquil·litat que estem 
complint el calendari previst», va 
assegurar Ramon Cuadrat.

D’altra banda, el número de 
voluntaris dels Jocs ja és de 1.800, 
apropant-se cada vegada més a la 
xifra que el Comitè Organitzador 
considera idònia per afrontar 
l’esdeveniment esportiu, que 
és d’uns 3.500, en un degoteig 
constant d’adhesions.

JOCS MEDITERRANIS

L’organització rebrà el Comitè 
Internacional amb els deures fets
El director dels Jocs, Ramon Cuadrat, assegura que gran part de la feina ja estava feta

Els dirigents visitaran 
quatre seus i seran a 
Tarragona del 23 al 26 
d’abril d’enguany
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A l’esquerra, Anna Colom i, a la dreta, Francisco Barnosell.

La llibreria Adserà acull la 
presentació de dos nous llibres
La llibreria Adserà de Tarra-
gona va acollir, ahir dijous, la 
presentació de dues noves pro-
postes literàries. D’una banda, 
el neuròleg Francisco Barnos-
sell presentava Entre dos aguas, 
una porta d’accés al món de 
les teràpies alternatives. El lli-
bre s’estructura com un recull 
d’un treball d’investigació forjat 
al llarg de vuit anys. Així, tot 
aquell curiós podrà trobar-hi 
la narració de l’experiència di-
recta de Barnosell amb metges 

alternatius. D’altra banda, la 
terapeuta Anna Colom va po-
sar sobre l’escenari tarragoní 
un llibre d’autoajuda titulat Un 
nuevo principio después de un 
gran final. A través d’aquesta 
obra, l’autora narra les eines 
bàsiques –silenci, acceptació, 
perdó i comprensió– que l’han 
ajduat a tirar endavant i que ara 
relecteix a través de les pàgines 
de paper. Amb aquestes pre-
sentacions el camp de la medi-
cina i la teràpia creix.   


