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AGRUPACIÓN MÉDICA SARRIÁ
Cirurgia plàstica, reparadora  i estètica. Gi-
necologia. P. familiar. Urologia, cirurgia va-
sal (varius).  Dermatologia. Psiquiatria. En-
docrinologia. Obesitat. Medicina  general.
Anàlisis clíniques, Berguedá, 17.
9 93 280 66 66

AGRUPACIÓN TUTOR MÉDICA
Clínica de cirurgia ambulatòria acreditada
per a la interrupció legal de l'embaràs d'alt
i baix risc, amb anestèsia local  i/o gene-
ral. Obert fins i tot els  dissabtes. Urgèn-
cies les 24 hores. Vasectomies. Lligaments
de trompes amb alta el mateix dia. C/  Ber-
guedà, 17-19. BCN.
9 93 419 26 26

Assalt a Girona al costat
d’una seu dels Mossos

Gironès

Girona q Un individu amb una pis-
tola i la cara tapada va assaltar ahir
a la tarda la gasolinera Petrocat del
polígon de Mas Xirgu, davant de la
comissaria de trànsit del cos poli-
cial. El delinqüent es va endur 300
euros i es va escapar en cotxe. Els
agents van sortir immediatament,
però l’atracador va poder fugir. A.P.

Pla per compartir
les carrosses de Reis

Osona

Vic q Els municipis petits de la co-
marca d’Osona estudien poder-se
intercanviar, a partir del 2009, els
vehicles en què viatgen Ses Majes-
tats d’Orient. La iniciativa pretén
que les poblacions amb pocs recur-
sos econòmics puguin oferir cada
any una imatge renovada de la ca-
valcada reial. P.P.

Sant Celoni rebutja el
pas del quart cinturó

Vallès Oriental

Sant Celoni q El ple municipal ha
aprovat per unanimitat una moció
presentada per la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) que rebutja
el pas de la futura autovia per Sant
Celoni i el Baix Montseny. Van vo-
tar-hi a favor els membres de
l’equip de govern (CiU i CUP) i
l’oposició (PSC). P.D.

Un incendi destrossa
un pis a Roses

Alt Empordà

Roses q El foc i el fum van des-
truir completament, ahir, cap a les
dues del migdia, una vivenda situa-
da a la primera planta del número
6 de l’avinguda de Montserrat. Tres
adolescents i el seu pare es van po-
der escapar de les flames i un dels
joves va haver de rebre atenció
mèdica. A.P.

El Gran Teatre de la Passió de
Cervera estudia el tancament

EQUIPAMENT CULTURAL EN CRISI

b

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
CERVERA

El patronat que
gestiona la instal.lació
reclama 67.800 euros
a l’ajuntament

E
l Patronat de la Passió i
l’Ajuntament de Cervera
han iniciat converses per
vetllar per la continuïtat del

t ea t re on s ’ e scen i f i ca la t ra -
dicional representació de Setmana
Santa, després que els gestors de
l’equipament hagin amenaçat amb
el tancament definitiu al públic per
problemes financers. El consistori
deu 67.800 euros al patronat per l’ús
de les instal.lacions per a activitats
municipals, va explicar ahir el presi-
dent de l’entitat cultural, Ramon
Subías.

El Gran Teatre de la Passió, amb
un aforament de 1.800 butaques,
acull cada any, a part del cicle de re-
presentacions de Pasqua, uns 30
muntatges teatrals i concerts, la ma-
joria organitzats per l’ajuntament i
entitats privades de la ciutat. Un
conveni signat fa anys entre el con-
sistori i el patronat estableix que la
Paeria pagui 1.100 euros cada vega-
da que fa servir la sala, un import
que les arques municipals ja no es
poden permetre, segons l’equip de
govern local, que presideix Joan Vall-
daura (PSC).

ULTIMÀTUM / «Volem que l’ajunta-
ment entengui que, a banda que la
seva gestió sigui privada, el Gran
Teatre és un equipament al servei de
tots els ciutadans de Cervera», afir-
ma Subías. El president del patronat

lamenta que «fins fa un parell de
dies, el consistori no mostrés cap vo-
luntat per col.laborar en el manteni-
ment de la instal.lació».

«L’actitud de l’equip de govern va
canviar després de rebre una carta
en què s’anunciava el tancament
imminent del teatre», diu el presi-
dent de l’entitat. La missiva va donar
lloc a una reunió, que es va celebrar
divendres a la nit, en què es va acon-
seguir un principi d’acord quan la
Paeria es va comprometre a saldar el
seu deute en tres anys.

«Oficialment, el teatre continua
tancat, excepte per a les representa-
cions de La Passió, que hi continua-
ran tenint lloc després de 585 anys
d’història», precisa el president de
l’entitat gestora. A la reunió de di-
vendres també es va accedir a obrir
avui, diumenge, amb motiu del con-
cert de Reis, «perquè les entrades ja
estaven venudes».H

Segarra

MARTA RAÏCH

33 El president del teatre de Cervera, Ramon Subías (esquerra), i l’actor Xavier Joan, a l’escenari, divendres.

bEl consistori
busca una solució
i promet saldar el
deute en tres anys

33 Pintures murals al vestíbul del recinte.
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