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Gandesa acull unes jornades que reuneixen els
representantsde la premsa local de la Terra Alta. La
realització d'aquestes jornades sorgeix de la necessitat de posar en contacte les revistes de premsa
1ocal.i comarcal.davant.l'augment..ilaimportanciaque
la premsa escrita esta assolint aquests darrers anys
a la Terra Alta, com a eina d'expressió cultural.
Representants de les vuit publicacionsexistents
en I'actualitat a la Terra Alta es van reunir al matí de
dissabte dia 28 de maig en unes jornades encaminades a repassar la realitat actual de la premsa local i
comarcal de la zona.
El més interessant d'aquesta trobada fou I'intercanvi d'experiencies entre les persones que fan
possibles aquestes publicacions locals i comarcals,
moites de les quais, de reconegut prestigi i tradició
historica en els seus pobles de referencia, i d'altres
que responen a novedoses iniciatives de caracter
cultural. Tot plegat va resultar f o r p significatiu i
encoratjador per a un col.lectiu que difícilment acosfuma a relacionar-se, circumstancia que ha motivat
als organitzadors de ['oficina de Serveis de la Joven.
tut, a donar-li continuitat.
Les dificultats economiques, els problemes per
adaptar-se a les novestecnologiesi un debat referent
a les dificultats o la conveniencia de prendre postures
critiques a poblacions petites són alguns dels temes
que es van tractar en aquestes jornades que va obrir
el representantterritorial de la Joventut de la Generalitat, Raúl Font,queensvaparlarsobrelapremsalocal
i la joventut. Josep LI. Villa va obrir el torn destinat als
professionals del sector, tot planejant que la premsa
local d'aquest territori es diferenciava de la de la resta
del país en els seu objectiu devertebrar un territori que
encara és a la recerca de la seva identitat. El director
de I'Ebre representa ['única premsa intercomarcal
existent al territori. Josep Garriga, ex-director de Nou
Diarii corresponsald'El Paísa lademarcació, exposa
les fórmules mes practiques per gestionar i confeccionar correctament un mitja local. A la taula rodona,
moderadaper Jordi Prades d'El Punt, hi van participar
la majoria de directors de les publicacions de la
comarca: La Cabanade la Fatarella, el Pedrísde Bot,
la Serena de Gandesa, Fatumerdel Pinell de Brai, la

Gaterade Vilalbadels Arcs, la Vila Closade Batea, el
Trullde Corbera d'Ebre, cloent aquesta participacióel
Centre d'Estudis de la Terra Alta, com a publicació
d'ambit comarcal.
Aquestes sessions intenten ser un punt de partida per fer jornades complementaries els proxims
anys, doncs en poden sortir conclusions que estableixin quines són les mancances que tenen aquestes
publicacions, moltes d'elles com a portaveudel poble,
malgrat la penúria econbmica i la minsa col~laboració
de redactors. Esperem trobar-nos a la propera trobada de representants de la premsa local i comarcal de
la Terra

JULIOL
Organitzat pel CETAva tenir lloc a Arnes el Primer
Concurs Fotograficamb actuaciódel poblecoma Jurat
Popular, mitiancant puntuació acumulativa per a les
millors obres. Aquest concurs ha estat la cloenda del
CUrSet de fotografia que tingué lloc la passada tardor,
amb Ilicons teoriques i sortides de practiques al Port i
poSteri0rs experiments de laboratori. Per aplicar ampíamentaqueStaexperiencia,s'hanefectuatvuitexcurS ~ O al
~ S
Port, Una cada fi de mes, amb lacamara al coll.
El pretext de la fotografia ha permes donar a coneixer
alS assistents m0lt racons del Port; senders mig perduts, CareneS soiitaiies i rUteS d'accés al Port, compiementant aquesta experiencia amb la difusió de toponims locals i Ilicons de geografia del Port, sempre de la
rna d'un expert coneixedor del nostre port, en Kildo
Carreté, membre del Centre d'Estudis de la Terra Alta
i del Club Alpí Catala.
Vista I'acceptació del primer cicle, el mes de setembre es posaen marxaelsegon cicled'Excursionsal
Port, amb unaexcursiómensualquecoincideixsernpre
amb el darrer diumenge de cada mes. Amb aquestes
excursions ens proposem desmitificar I'inaccessibilitat
d'aquesta intrincada serralada. El Pori ens ofereix una
exposició permanent de rnoltes branques de Ciencies
Naturalsque trobem a cadapas: les herbes remeieres,
animaletsdetotstamanys,desdelreclaui I'escurcófins
el sauvatge i el porc senglar, tots ells movent-se pel
damuntd'unaformaciógeol~icamoltinteressantd'ésSer estudiada, com per exemple les Roques de Benet,
cavalcadesdamuntelmassíscalcari,ambunafallaque
motiva aquest cavalcament espectacular.
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Aquest segon cicle d'excursions es perllonga
fins el proper mes de juny de 1998, estant obert a
tothom. Informació tel. 43 51 74 Arnes.

Exposició fotografica
"Arnes, un pas endavant"
Coincidint amb la diada de la Festa Major d'Arnes, s'ha presentat unaexposiciófotograficaque ens
mostra, amb ull fotografic algunes de les millores
urbanes que va experimentant Arnes al decurs dels
darrers 35 anys. Carrers, facanes, mobiliari urba,
enllumenat,caminsve'inals,estansubstituintaquella
imatge anacronica d'Arnes dels nostres avis.
L'ull de la camara fotografica manipulada pel
fotbqraf Kildo, ha tinqut laperseverancad'anar obtenint-imalges d'aqliést PAS ENDAVÁNT que tols
veiem, al visitar aquest recuil fotogralic on hi han
imatges en blanc i negre i també en color.
Aquesta exposició fotografica s'ha inaugurat
conjuntamentamb I'Exposició-concursfotogr~ficamb
participació del poble com a Jurat. Aquesta manifestació fotografica s'ha vist complementada amb una
projecció audio-visual feta a la placa de la Vila
d'Arnes, presentadaamb el tema "Arnes, fets i gent".

NOVEMBRE
Tast de vins. "Assaboreix el nostres vins"
Aquest lema ha encapqalat el programaorganitzat pel Centre d'Estudis de la Terra Alta, amb la
finalitzar de vetllar per la protecció, conservació i
difusiódel patrimonicultural, entenent laculturaenel
seu sentit més ampli incloent a les activitats programades per I'exercici 1997, I'organització d'un breu
curs de tast de vins a tres poble de la Terra Alta:
Gandesa, Arnes i la Fatarella.
Aquest curs va dirigit als empresaris i particulars
interessats en aquest suggestiu camp que és la
viticultura, un motor economic important a la nostra
comarca i amb perspectives d'un futur amb qualitat.
El tast de vins es realitza amb la participació de
dos enolegs de la nostre comarca: Carme Ferrer
(Gandesa) i Llorenq (Vilalba) i les dates escollides
han estat: ala Fatarella,elsdies 7,8 i 9de novembre;
a Gandesa els dies 14, 15 i 16 i a Arnes els dies 21,
22 i 23 del mateix mes. Cada dia s'hi esmercen tres
hores, amb la inscripció limitada a 15 persones.
Bibliografia
Els vins de Catalunya. Jaume Ciurana. Edita Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia i pesca. Denominació d'origen "Terra Alta",
p. 167 a 173.
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DESEMBRE
6 , 7 i 8 de desembre
El CETA ha estat present col.laborant estretament amb els organitzadors del XXI Aplec Excursionistadels Paisos Catalansque hatingut lloc a Arnes,
donant-nos la benvinguda una nevada de 47 cm. de
gruix. Malgrataquestcontratemps,I'entusiasmed'organitzadors i participants ha superat aquest contratemps inicial i els més de 400 excursionistes vinguts
d'arreu dels Paisos Catalans han aprofitat aquests
tres dies de la Purissima assoleiats, de llum i de neu
pols per recorrer I'entorn d'Arnes i conéixer de lama
dels nostres guies locals la muntanya, els seus cims
ibarrancades.
- - ..- ..
Aquesta XXI edició ha aplegat70 excursionistes
de les llles 170 del Pais Valencia, 30 de la Catalunya
Nord i la resta, fins a 425, ho hem completat els
excursionistes vingutsd'arreu de Catalunya. Tothom
ha estat aixoplugat als llocs més inesperats, doncs el
gruix de neu ha mimvat I'acampada al terreny del
Camping el Port. El refugi de I'Oli, les Escoles Públiques, magatzems i I'Hostalde Can Barrina han acollit
a I'allau d'excursionistes vinguts a la Capital dels
Excursionistes:ARNES.
L'orqanització de I'aplec ha estat duta a terme
pel ~ o m i n t~xcursionistade Barcelona, que enguany celebrael 75eanniversari de lasevafundació.
S'han fet excursions amb més de 40 cm. de neu, a la
Penyagalera, circuit dels Estrets d'Arnes, les Valls i
al tossal d'Orta com a comiat amb centenars de
participants. A la festa de cloenda, Arnes ha volgut
obsequiar-nos amb una exhibició de la jota d'Arnes,
un concert de grallers i per acabar, un cremat ofert
per I'organització de I'Aplec Excursionista. El complement d'aquestes jornades ha estat cobert amb
tres conferencies que han tingut lloc al Casal d'Arnes; "Picasso i la Terra Alta" a carrec de Teresa
Camps, "Visiógeografica-historicade laTerraaltaSa
carrec de Felip Fucho i "El nostre Port" acompanyat
de diapositives, per en Kildo Carreté, membre del
CETA.
Al marge de la finalitat excursionista d'aquesta
trobada, el CETA hi ha estat present a les excursions
i xerrades per dinamitzar, si calia, aquesta trobada
inedita a la Terra Alta, de gent enamorada de la
Natura, I'Art i la Culturadels Paisos Catalans. Amés
dels itineraris excursionistes descrits, s'han visitat
els pobles de I'entorn i el Museu Picasso d'Orta.
Amb encert, el nostre periodista Jordi Duran ha
batejat Arnes, capital dels excursionistes.
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