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El Teatre Tarragona preveu obrir
les portes d’aquí a dos anys
b
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33 Solar on es construirà el nou Teatre Tarragona, amb la rambla Nova al fons.

El club nàutic de Vilanova
canviarà els pantalans
b

MARISOL GARCÍA
VILANOVA I LA GELTRÚ

Garraf

L’ajuntament
decideix netejar
la llera del
riu Francolí

L’equip de govern de Tarragona
(CiU-PP) va anunciar ahir que durà
a terme amb els seus propis mit-
jans la neteja de la llera i ribes del
riu Francolí, on s’han abandonat
desenes d’objectes i residus domès-
tics. El consistori no ha aconseguit
que els retiri l’Agència Catalana
de l’Aigua, que depèn de la Genera-
litat, malgrat que ho ha sol.licitat
repetidadment en els últims me-
sos. Des de la Generalitat s’afirma
que «les restes han de ser retirades
pels ajuntaments».

La brigada municipal iniciarà
avui el sanejament, tot i que l’ajun-
tament no renuncia al fet que les
despeses, encara sense quantificar,
les pagui la Generalitat. «L’admi-
nistració catalana és la propietària
de la llera i les ha d’assumir», va
dir el regidor Joan Aregio (CiU).

RECLAMACIÓ / El regidor va avançar
que, si no s’arriba a un acord, plan-
tejarà una reclamació formal a Me-
di Ambient per recuperar els di-
ners de la neteja. Aregio també es
va mostrar preocupat per la gran
quantitat de deixalles que s’aban-
donen a la ciutat. En 15 dies se
n’han recollit un total de 200 to-
nes al costat de contenidors.H
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Dos joves, apallissats
a les festes de Castellserà
b
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Defensa ha
cedit un solar que
permetrà ampliar la
superfície del local

El nou Teatre Tarragona serà una
realitat l’any 2007, després que
ahir la junta de govern municipal
aprovés inicialment el projecte
constructiu, que compta amb un
pressupost de 4,5 milions d’euros.
El procés s’ha desbloquejat quan
s’ha arribat a un acord amb el Mi-
nisteri de Defensa, que ha cedit un
solar pertanyent a l’antic govern
militar i que és imprescindible per
ampliar la superfície que ocupava
l’antic teatre.

CAIXA ESCÈNICA / L’edifici s’aixe-
carà en plena rambla Nova, al solar
que ocupava des del 1923 l’antic ci-
ne i teatre del mateix nom. Tancat
l’any 1989, va ser comprat per la
Fundació La Caixa, que el 1994 el
va vendre a l’ajuntament per 140
milions de pessetes (841.416
euros). Va ser un niu de rates i es-
combraries fins a la seva demoli-
ció, el 2003.

El nou teatre tindrà capacitat

per a un total de 800 espectadors i
disposarà d’una caixa escènica de
més de 300 metres quadrats, sufi-
cient per albergar un variat ventall
d’espectacles. «Serà un espai que per-
metrà acollir actuacions que no es
poden fer al Teatre Metropol, de me-
nor envergadura, però encara ens
faltarà el gran teatre de la ciutat, ap-
te per a 1.500 persones, que es po-

dria aixecar als voltants de l’Hospi-
tal Joan XXIII», ha dit en diferents
ocasions Albert Vallvé (CiU), regidor
de Cultura.

El convergent Joan Aregio, porta-
veu de l’equip de govern municipal
(CiU-PP), va revelar que les obres del
Teatre Tarragona començaran abans
que s’acabi l’any i «estaran acabades
en el termini de 16 o 18 mesos». Serà

un edifici modern, amb set nivells
diferents, amb tecnologia punta i to-
talment diferent de l’anterior, que
va quedar immortalitzat en la
pel.lícula La gran familia, protagonit-
zada el 1963 per Alberto Closas, Pe-
pe Isbert i Amparo Soler Leal, ja que
algunes de les escenes d’aquest film
es van rodar entre les parets del vell
teatre.H

Les obres de millora
inclouen la creació
de 40 nous amarratges

El club nàutic de Vilanova i la Gel-
trú iniciarà durant el mes de se-
tembre que ve les obres de renova-
ció de la totalitat dels 13 pantalans
del port esportiu i la creació de 40

amarratges nous. Actualment, les
instal.lacions nàutiques compten
amb 835 places per amarrar embar-
cacions.

REFORÇ DE FUSTA / Durant l’estiu de
l’any passat, alguns pantalans es van
començar a enfonsar perquè el ma-
terial amb què van ser construïts
s’havia anat deteriorant per l’efecte
de l’erosió del mar. Des d’aleshores,
la direcció del club ha solucionat
provisionalment el problema a
través de diferents actuacions, entre
elles amb el reforç d’una estructura

feta de fusta.
La junta del club ha de decidir ara

quina empresa s’haurà d’encarregar
de les obres de renovació de les ins-
tal.lacions del club. Segons ha expli-
cat el gerent del club nàutic, Enric
Llorac, «l’adjudicació se l’emportarà
l’empresa constructora que, a més a
més de fer la millor oferta econòmi-
ca, garanteixi la finalització dels tre-
balls en el menor espai de temps
possible».

INVERSIÓ MILIONÀRIA / El cost previst
per realitzar totes aquestes obres de
modernització i seguretat al club
nàutic del municipi, inclosa l’am-
pliació dels amarratges, puja a la
quantitat total de dos milions
d’euros. H

Els agressors van
usar un bat de beisbol
i van intentar fugir

Tres nois i dues noies de 20 a 26
anys van agredir diumenge amb
un bat de beisbol dos joves a les
festes de Castellserà. A un el van
deixar inconscient i va haver de

ser ingressat a l’Hospital Arnau de
Vilanova, de Lleida, on va ser donat
d’alta hores després.

Els agressors, Gemma B. F., de
20 anys; Mónica M. R. i Vicente R.
M., de 22; Raúl B. B., de 24, i Iván F.
E., de 26, són de Lleida i van fugir
de Castellserà en un cotxe que els
Mossos van localitzar en un con-
trol d’alcoholèmia a Vallfogona de
Balaguer. Portaven un bat de beis-
bol i una samarreta amb simbolo-
gia nazi. Les noies van quedar en
llibertat i els seus companys van
passar ahir a disposició judicial.H


