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Els Xiquets del Serrallo van sorprendre ahir a mossèn Xavier 
Fort, president honoríic de la colla, dedicant-li un pilar a les 
portes de l’Hospital Joan XXIII, on treballa l’homenatjat. La 
colla celebrava d’aquesta manera els seus 25 anys de vida que 
es complien ahir.

Els Xiquets del Serrallo sorprenen a Fort
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Josep Fèlix Ballesteros era ahir un
home satisfet. L’alcalde de Tarra-
gona havia superat amb nota el 
primer dels tres dies d’avaluació 
del Comitè Internacional dels 
Jocs del Mediterrani que s’han de 
celebrar a Tarragona l’estiu del 
2017 i que ara es troben en la fase 
prèvia. «Els membres del Comitè 
m’han transmés la seva satisfac-
ció per la feina feta a Tarragona. 
La sensació que han tingut ha 
estat molt positiva i això ens fa 
contents», va dir. L’alcalde va fer 
d’amitrió a la reunió del matí a 
l’hotel Ciutat de Tarragona on 
es va començar a explicar el Pla 
Director dels Jocs i després va 
compartir el dinar que es va ce-
lebrar a l’hotel Palas de la Pineda. 
«Han destacat [els membres del 
Comitè Internacional] la gran 
quantitat de voluntaris actius 
que tenim, que no és habitual a 
quatre anys de la celebració dels 
Jocs, però també ens han comen-
tat que troben que els Jocs encara 
no es viuen a la ciutat, que no hi 
ha prou rebombori», va admetre 
Ballesteros.  

Tabacalera, la preferència
Sobre l’elecció de la seu on 
s’allotjaran els esportistes, l’al-
calde de Tarragona va dir que es 
limitarien a presentar ambdós 
projectes [Tabacalera i hotels] i 
que serien els membres del Co-
mitè qui haurien de triar. Amb 
tot, Ballesteros va admetre que 
preferiria que es fes a l’ediici de 
la Tabacalera: «Entre els hotels 
i la Tabacalera, triaria la Taba-
calera. Això sí, sempre que no 
suposés un gran endeutament 
per la ciutat perquè jo em vaig 
comprometre a no augmentar 
més el deute. Si surten els nú-
meros seria la millor opció». Tot 
i això, l’alcalde va assegurar que 
no presentarien cap tipus de 
pressupost sobre la rehabilitació 

de la Tabacalera als membres del 
Comitè Internacional: «No par-
larem de xifres quan presentem 
el projecte. Els criteris que han 
d’avaluar són purament tècnics. 
A dia d’avui nosaltres només 
sabem quant podrien costar els 
mòduls [una mena de prefabri-
cats] que sevirien per fer les ha-
bitacions dels atletes, però no la 
rehabilitació de tot l’ediici».   Ba-
llesteros també va  referir-se a la 
ja descartada vil·la mediterrània: 

«Aquest projecte només seria 
factible amb iniciativa privada. 
Nosaltres llogaríem els pisos i 
després la promotora s’en faria 
càrrec. Però no és bona opció 
perquè a Pescara, per exemple, 
van quedar un munt d’habitatges 
sense vendre».

L’alcalde va airmar que a i-
nals del primer semestre de 2014 
ja es disposaria de projectes més 
o menys tancats del Pla Director 
i creu que la ciutat es bolcarà 
amb els Jocs: «Sempre recordo 
el mateix: Londres, divuit mesos 
abans dels Jocs Olímpics, era una 
ciutat que no transmetia passió 
per l’esdeveniment i, en aquells 
mesos següents ja vam veure què 
va passar. Queda temps, i estic 
segur que la ciutat s’entusiasma-
rà amb els Jocs del Mediterrani».

El director general dels Jocs, 
Ramon Cuadrat, també es va 
mostrar satisfet amb la primera 

jornada d’avaluació per part del 
Comitè Internacional i va desta-
car que els havien presentat les 
novetats del Pla Director: «Ens 
havíem reunit a Mersin durant 
els Jocs amb ells i els hi vam pre-
sentar el document, ara hi han 
modiicacions, com la seu d’al-
guns esports».

Avui, segona jornada dels 
membres del Comitè a Tarrago-
na, es visitaran instal·lacions com 
el Palau de Congressos, la Tarraco 
Arena Plaça, l’Anella Mediterrà-
nia de Campclar, el Tennis Tarra-
gona i el Golf Costa Daurada. Per 
la tarda hi haurà una altra sessió 
de treball en què s’explicaran 
altres aspectes del Pla Director. 
Segons Ramon Cuadrat, «hi han 
pocs detalls a resoldre» i si s’ha-
gués de modiicar algun, seria 
en properes reunions i trobades 
entre el comitè organitzador i el 
Comitè Internacional.

«Els membres del 
Comitè Internacional ens 
han dit que la ciutat no 
viu els Jocs»

JOCS DEL MEDITERRANI

Ballesteros: «Entre els hotels i la 
Tabacalera, triaria la Tabacalera»
L’alcalde prefereix la rehabilitació de l’edifici per acollir la vila dels atletes si «surten els números»
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Josep Fèlix Ballesteros saluda els membres del Comitè Internacional a l’hotel Ciutat de Tarragona.

«Han destacat la feina 
ben feta i el número de 
voluntaris actius que ja 
tenim»

Rafa Marrasé

La petició de l’Associació Set-
ge de Tarragona 1811 ha estat 
escoltada. L’Ajuntament ha 
decidit retirar la placa com-
memorativa del centenari del 
setge de la ciutat després que el 
president de l’associació, Joan 
Ribas, fes una carta demanant 
al consistori la retirada d’aquest 
element per tal de protegir-lo 
de les obres de la façana que 
van començar dilluns passat. 
Ribas, en un escrit que va regis-
trar a l’Ajuntament, demanava, 
a més, que un cop retirada la 
placa fos restaurada i netejada.

Ca l’Ardiaca tenia ahir un 
aspecte d’ediici amb proble-

mes. L’armadura metàl·lica ja 
cobreix gran part de la façana 
per donar estabilitat a l’immo-
ble després del requeriment 
de l’Ajuntament al propietari. 
L’estructura de reforç encara 
no està acabada i els tècnics de 
l’empresa encarregada dels tre-
balls encara no han fet els fona-
ments de formigó per mantenir 
tot l’entramat.

Les obres a Ca l’Ardiaca van 
ser suggerides pels tècnics mu-
nicipals en comprovar com les 
pluges i els forts vents havien 
debilitat encara més l’ediici. 
L’immoble necessita una re-
habilitació total i el reforç de la 
façana és el pas previ.

Retiren la placa del 
setge de Tarragona de 
Ca l’Ardiaca

PATRIMONI

L’edifici ja no compta amb aquest element


