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Ebre Gourmet presenta una
guia per comprar als pagesos
La fira gastronòmica Ebre Gour-
met de Deltebre va presentar
ahir a la tarda la guia Compra a
pagès, que ha posat en marxa
la Direcció General de Comerç
de la Generalitat de Catalunya
per donar suport a la venda di-
recta dels productes locals.

La guia, que es presentarà
a tot Catalunya el proper di-
vendres, agrupa 510 pagesos i
ramaders de Catalunya que
treballen sense intermediaris
i venen directament els seus
productes. En el cas de l’Ebre
es poden trobar productors
com Ana Giménez d’Ànec del
Delta de l’Ebre o Arròs El Mo-
lí de Rafelet, produït pels ger-
mans Margalef de Deltebre.

Ana Giménez destacà que
«formar part d’aquesta guia
ens ajudarà a arribar a gent a la
qual no podríem arribar amb

els mitjans que tenim». Tam-
bé el restaurador Geroni Cas-
tell, del Restaurant Les Moles
d’Ulldecona, defensà la com-
pra directa als pagès, ja que
«ens dóna la seguretat i la ga-
rantia que estem treballant
amb producte de qualitat, i ai-
xò dóna confiança».

La Fundació Alícia i l’oli
Ahir al matí, al seu torn, es va
presentar l’acord entre les cinc
denominacions d’origen cata-
lanes de l’oli i la Fundació Alí-
cia, Alimentació i Ciència, una
entitat que és un referent en
l’àmbit de la recerca aplicada
a la cuina i que té un consell
assessor presidit per Ferran
Adrià. Els representants de les
DOP van explicar que a través
de la fundació es pretén fer pe-
dagogia de la cultura de l’oli.
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Móra la Nova tanca la fira multisectorial
amb 4,5 milions d’euros de facturació
La Fira multisectorial de Móra
la Nova va tancar ahir a la nit les
seves portes amb una facturació
d’entre 4 i 4,5 milions d’euros de
facturació, segons dades del ma-
teix director del certamen, Pas-
qual Bellmunt.

La xifra és inferior als 6 mili-
ons d’euros de mitjana assolits en
els últims anys però l’organitza-
ció recordà que en l’actual con-
textdecrisimoltesoperacionsapa-
raulades a la fira estan pendents
del seu finançament bancari. Tot
i això, Bellmunt ressaltà que els
expositors han aconseguit molts
i nous contactes per a futures
operacions, sobretot en el sec-
tor de la maquinària agrícola.

Pel que fa a la Fira del Vi, i su-
perant les previsions inicials,
l’organització ha venut les 1.500
copes de vi que s’havien posat a
la venda; «això significa que s’han

degustat, durant els quatre dies
de fira, fins a 15.000 tastos de
vi», assegurà el director. A més,
destacà, la meteorologia durant

els dies de fira ha estat extraor-
dinària, «sense cap dia de pluja
ni vent, i amb un bon sol durant
el dia».–A. CARALT

◗ Alguns dels visitants al pavelló comercial de la Fira multisectorial de
Móra la Nova, ahir a la tarda. FOTO: JOAN REVILLAS

PER A. CARALT

Josep Cabasés, Enrique Cabello,
Josep Cabiscol, Juan Cabistañ...
un total de 29 plaques amb els
noms inscrits de 1.145 soldats
morts i desapareguts durant la
batalladel’Ebreomplendesd’ahir
el Memorial de les Camposines.

L’espai està ubicat al municipi
de la Fatarella, al costat del nus
de comunicacions de les Campo-
sines, objectiu militar de la ma-
joria d’ofensives franquistes per
obligar a les tropes del 15 Cos de
l’exèrcit republicà a recular fins al
riu Ebre.

El 5 de juliol de 2005, el presi-
dent del Parlament, Ernest Be-
nach, inaugurà el memorial, que
pretenia acollir les restes huma-
nes dels soldats caiguts l’any 1938
abandonades durant dècades a
l’antic camp de batalla de la Ter-
ra Alta. En aquest temps, i mentre
s’anavenexecutantdiversesobres
d’infraestructura a la comarca, es
descobrien noves restes huma-
nes que ara sí que eren diposita-
desal’ossera,unacambrade40me-
tres quadrats restringida al pú-
blic i ubicada dins l’espai.

Deubiografiessintètiquesd’ex-
combatents d’ambdós bàndols
presidien l’entrada del monu-
ment,comaexempledetotselscai-
guts durant els 115 dies de bata-
lla, entre 20.000 i 30.000 soldats
segons les fonts. Malgrat les bo-
nes intencions, el memorial ha ju-

gatunpapersecundaridinslaXar-
xa d’Espais de la Batalla de l’Ebre
en aquest lustre.

I és que a mesura que s’anaven
inaugurant espais més atractius
per als visitants, ja siguin centres
d’interpretació o espais històrics
com zones de trinxeres, el memo-
rial queia en l’oblit i no aconse-
guiarepresentaraquellespaidedol
imprescindible per als familiars
dels desapareguts.

Rams de flors
A primera hora d’ahir, en un ma-
tí emboirat i fred, famílies sence-
res, de fins a quatre generacions
diferents, arribades d’arreu de
Catalunya, es van acostar al me-
morial. Albiraven un somriure,
que es transformava en silenci i,
en alguns casos, en plor després
de veure el nom del seu pare, on-
cle o avi inscrit a les parets del me-
morial.Lesnétesobesnétsdelsho-
menatjats portaven rams de flors
o manats de romaní que diposi-
taven a peu de les plaques de la
mateixa manera que ho faran mul-
tituds de famílies en els cemen-
tiris catalans la propera diada de
Tots Sants.

Per fi, després de 30 anys de
democràcia, un espai de dol per
als familiars dels soldats, els cos-
sos dels quals mai han estat iden-
tificats. Acompanyat del seu pa-
re, el conseller Josep Huguet va
voler recordar el seu oncle, Josep
Huguet Ribera, un dels 1.145 sol-

dats inscrits en el cens de desa-
pareguts obert per la Generalitat
l’any 2003, prop del 60 per cent
dels quals eren originaris de Ca-
talunya, un 40 per cent de la res-
ta de Estat i un 2 per cent d’altres
països europeus. La família Hu-
guet, com pràcticament tota la
resta, no va disposar fins ahir de
cap espai on recordar la figura del
familiar caigut.

Huguet saludà afectuosament
Joan Carles Vilalta, director ge-
neral de Turisme, que ahir, però,
només exercia de nét de Manuel
SerranoGuerra,unaltredelsnoms
inscrits a la llista. El seu avi, emi-
grant andalús, soldat de la 27 Di-
visiórepublicana,moríel18d’agost
de 1938 defensant les Camposi-
nes i fou enterrat sota una olive-
ra. Ahir, amb llàgrimes als ulls, as-
senyalava el nom del seu avi con-
vençut que «el seu sacrifici no
caurà en l’oblit».

A les onze del matí, van arri-
bar les autoritats polítiques. L’al-
caldessa de la Fatarella, Carme
Pelejà; el conseller d’Interior, Jo-
an Saura, i una representant dels
familiars, Núria Gallach, van di-
positar un ofrena floral amb la se-
nyera catalana a peu de les pla-
ques. Abans d’això, algunes famí-
liesanònimesjahavienabandonat
l’espai amb la feina feta. «Has vist
quin ram de romaní he posat al
teu germà?», li va dir una muller
al seu marit, que caminava ajudat
d’un bastó.

Ara sí, un espai de dol
El conseller d’Interior, Joan Saura, va presidir ahir al matí al Memorial de les Camposines, a la
Fatarella, un acte per inaugurar la col·locació dels noms de 1.145 soldats morts al front de l’Ebre

REPORTATGE | Els familiars dels caiguts van dipositar flors i van plorar la seva pèrdua després de veure el nom inscrit

◗ El conseller Saura i l’alcaldessa de la Fatarella, Carme Pelejà, van dipositar
una ofrena floral al peu de les plaques col·locades al memorial. JOAN REVILLAS


