
Vilalba dels Arcs manté encesa  
la flama del Terç de Requetès
La Casa Coll alberga el museu de l'agrupació de milicians catalans franquistes
Quan es compleixen 67 anys 
de l'arribada al poble, 
la germandat de l'agrupació 
militar ens obre les portes 
del seu museu, ubicat a la Casa
Coll de Vilalba. El 28 de juliol 
de 1938, els 850 homes del Terç
de Requetès de Montserrat
arribaven amb urgència
d'Extremadura en vagons 
de bestiar a Vilalba dels Arcs. 
Franco els encomanava la defensa
del poble. 
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Durant tres dies i tres nits re-
butjarien els atacs furibunds de
l'exèrcit republicà. Setmanes
després, el 19 d'agost, es llença-
rien contra les posicions repu-
blicanes parapetades al seu da-
vant, a la cota 481, sense cober-
tura. Una carnisseria. Al final de
conflicte, només 109 requetès res-
tarien en peu de guerra. 

Franscico Bru, veí de Vilalba
dels Arcs i membre de la junta de
la Germandat del Terç de Requetès
de Nostre Senyora de Montserrat,
s'encarrega del manteniment del
museu de l'agrupació militar. 

Està al pis superior de la Casa
Coll del poble, a la vegada centre
del Camí de Sant Jaume de l'Ebre. 

El museu va obrir les seves por-
tes l'any 2001, però donat el seu
caràcter, la notorietat fora de les
fronteres del poble és escassa.

L'exposició permanent sobre
el Requetès és molt completa.
Mostra imatges dels fronts de gue-
rra on va lluitar el Terç entre 1937

i 1939, documentació i utensilis
personals d'alguns dels seus
membres, peces d'artilleria, uni-

formes, quadres al·legòrics, es-
tendards, insígnies i panells ex-
plicatius amb la història de l'a-
grupació i el llistat dels comba-
tents caiguts en els diferents fronts
de la guerra civil (320 d'un total
de 2.000 allistats).

Clou la mostra una petita ca-
pella presidida per una imatge de
la Verge de Montserrat i una bi-
blioteca amb documentació ex-
clusiva del Terç, sovint visitada
per estudiants arribats d'arreu.

És l'única exposició a la Terra
Alta dedicada a una sola unitat de

les forces enfrontades a la bata-
lla de l'Ebre.

Serveis de guia en projecte
El museu obre només prèvia con-
certació, circumstància que els pro-
pietaris de casa Coll, una casa pai-
ral d'origen templari i completament
restaurada, volen modificar en breu. 

El seu desig és obrir una ofici-
na de turisme en un edifici annex
la casa, on, mitjançant un conve-
ni amb el consistori, s'oferirien ser-
veis de guia per totes les estances
de la casa. 

CEDIDAUn tot terreny participa en el rescat del vehicle encallat.CEDIDAEl vehicle embarrancat a la llacuna de la platja del Marjal.

El passat dimarts al matí, un vehicle dels
destinats a la vigilància policial a les zo-
nes de platja va quedar atrapat en la llacuna

natural que es forma habitualment a la plat-
ja del Marjal de les Cases d'Alcanar. Segons
la Policia Local d'Alcanar, l'incident «va ser

provocat pels propis agents, ja que el vehi-
cle es troba en fase de proves i s'està ava-
luant la seva capacitat per patrullar en te-

rrenys abruptes». Els agents van haver de
recórrer a dos tot terreny per treure el vehi-
cle de l'aigua. 

La Policia Local d'Alcanar embarranca a la platja

JOAN REVILLASEls uniformes de gala del Terç de Montserrat s'exposen al museu de Vilalba dels Arcs.
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El conseller
Carretero defensa 
la múltiple capitalitat
per descentralitzar
serveis
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El conseller de Governació de la
Generalitat, Joan Carretero, va
reafirmar-se ahir a Tortosa en les
seves declaracions que cal con-
figurar un nou model de país en
xarxa on les vegueries tinguin di-
ferents ciutats que exerceixen de
capital. 

Carretero va reconèixer que
Tortosa ha estat, és i serà una ciu-
tat de referència, però va eludir
en tot moment anomenar-la ca-
pital de les Terres de l'Ebre, dei-
xant sempre la porta oberta a la
proposta de capitalitat compar-
tida.

«Hem de fer un país en xarxa,
amb els serveis descentralitzats.
Jo no crec que una sola ciutat s'-
hagi d'emportar tots els serveis.
En un mateix territori, ha d'ha-
ver-hi més d'una ciutat que tin-
gui protagonisme i capacitat d'ar-
ticulació i d'exercir de capital»,
va dir el conseller. 

Segons Carretero, aquest
plantejament és compartit pel Go-
vern de la Generalitat. Carrete-
ro va citar com a exemple el cas
de Vic i Manresa, però en el cas
de l'Ebre fou força ambigu: «És
evident que Tortosa és la capital,
on hi ha la seu del Govern. Jo el
que dic és que a les Terres de l'E-
bre, a més a més de Tortosa exis-
teix Amposta, Ulldecona, Móra
d'Ebre, Gandesa, que s'han de sen-
tir a gust i protagonistes dins del
territori. Està Vilalba dels Arcs,
la Fatarella que també poden te-
nir serveis». 

El centre, amb
una exposició
molt completa,
va obrir el 2001


