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L’Orquestra Simfònica de
Sant Cugat, sota la batuta
del director convidat Do-
nald Appert, posarà demà
a la nit les primeres notes
de la nova temporada del
Teatre Auditori. Les espel-
mes, però, es bufaran el
cap de setmana del 27 i 28
de setembre. L’alcalde,
Lluís Recoder, assegurava
durant la presentació de la
nova temporada que la ce-
lebració de dissabte a la nit
serà «un dels actes més
emocionants». El director
de l’Auditori, Pep Tugues,
hi afegia que els assistents
gaudiran d’un «espectacle
aeri» perquè gran part de
les actuacions es faran a la
façana i al sostre de l’equi-
pament cultural. La trape-
zista Fura, el Mag Lari,
Toni Mira, Kimbala, Nats
Nus Dansa, l’Esbart Sant
Cugat i els Diables de Sant
Cugat proposen la unió de
diverses arts escèniques en
un sol espectacle. I per
l’endemà, un concert
«únic i irrepetible» –se-
gons el director artístic de
l’esdeveniment, Albert
Puig– amb cançons de
Jaume Sisa, Lluís Gaval-
dà, Maria del Mar Bonet,
Martirio i Amaral versio-
nades expressament per a
l’Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra.

La programació estable
fins al desembre continua-
rà després de les celebra-
cions amb El llibertí, (2 i 3
d’octubre) amb Ramon
Madaula al capdavant. Al-
tres muntatges que es po-

dran veure són Estríptis
(10 d’octubre), Espectres
(23 i 24 d’octubre), Carlos
Latre en viu (6 i 7 de no-
vembre), Germanes (8 de
novembre) o La tortuga de
Darwin (29 de novembre).

En música, destaquen
els concerts d’Eliane Elias
(25 d’octubre) i Chucho
Valdés (16 de novembre)
dins del Festival de Jazz de
Barcelona, el nou disc de
Pedro Guerra (26 d’octu-

bre) i el tradicional concert
de Nadal de l’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat
(21 i 23 de desembre). El
cicle d’òpera inclou Ma-
dama Butterfly (30 d’octu-
bre) i la sarsuela Marina

(14 de desembre). El Ba-
llet Víctor Ullate –que ce-
lebra el seu vintè aniversa-
ri– actuarà el 14 i 15 de no-
vembre, oferint a més un
assaig obert i una classe
magistral.

La nova temporada porta «El llibertí», Carlos Latre, Chucho Valdés i la companyia d’Ullate

Un concert «únic» i un espectacle aeri,
pels 15 anys de l’Auditori de Sant Cugat

● El regidor de Cultura, Xavier Escu-
ra, va explicar que les activitats com-
plementàries que acompanyen la pro-
gramació de la temporada del Teatre
Auditori de Sant Cugat «donen un va-
lor afegit i contextualitzen els especta-
cles». És el cas de xerrades que oferei-
xen els actors protagonistes d’algunes
obres –Ramon Madaula, Emma Vila-

● La temporada 2008/2009 del Teatre Audito-
ri de Sant Cugat no és una més, sinó que signi-
fica haver arribat als primers quinze anys de vi-
da. Per celebrar-ho, el 27 de setembre s’ha or-

Ramon Madaula portarà El llibertí a Sant Cugat el 2 i 3 d’octubre. / PILAR AYMERICH

● La celebració dels 15
anys del Teatre Auditori
de Sant Cugat ha coincidit
amb la renovació total del
web de l’equipament. Se-
gons els regidor de Comu-
nicació i Innovació, Jordi
Puigneró, el nou web «és
més fresc, modern i de
qualitat», conté tota la in-
formació necessària dels
espectacles de la tempora-
da i manté la possibilitat
de comprar entrades per
internet. L’adquisició tele-
màtica de localitats repre-
senta actualment el 20%
de les vendes de la tempo-
rada. En l’àmbit tecnolò-
gic, el Teatre Auditori es-
trena un nou servei de con-
sulta del programa de mà a
través del telèfon mòbil.
Gràcies a la tecnologia
Bluetooth es podrà rebre la
informació bàsica de l’es-
pectacle que es representi
aquell dia. L’equipament
cultural també estrena
aquesta temporada una
connexió amb xarxa de fi-
bra òptica que permetrà re-
transmetre en directe per
televisió i per internet.

CARLES ALUJU FERRER / Sant Cugat del Vallès ganitzat un «espectacle aeri» a l’exterior de
l’equipament cultural obert a tothom i en què
es podran veure diferents arts escèniques.
L’endemà la cita serà a l’interior de l’auditori
amb el concert 15 anys, 15 cançons, que se-

rasau, Carol López, Maria Lanau...–,
conferències sobre òpera –Roger
Alier– i sarsuela –Eduard Jener–. Un
altre valor afegit del quinzè aniversari
del Teatre Auditori seran les visites
guiades que es podran fer per l’interior
de l’equipament. Per apuntar-s’hi cal
reservar-ho al 93 589 12 68 o per cor-
reu a teatre-auditori@santcugat.cat.

gons els seus responsables serà «únic i irrepeti-
ble» per les versions musicals preparades. Co-
incidint amb l’aniversari, el web s’ha renovat i
a partir d’ara es podrà consultar el programa de
mà al mòbil gràcies a la tecnologia Bluetooth.

Espectacles amb valor afegit

Renovació del
web i nou
servei Bluetooth

● El govern de Sant Quir-
ze (CiU, PSC i PP) va dir
ahir que està «fart del
gamberrisme polític» del
regidor d’ERC Josep Coll,
després que aquest anun-
ciés dimarts que portarà a
la fiscalia del Tribunal Su-
perior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) els tràmits
urbanístics de la futura
plaça de la Torre Gran pels
tractes de favor que diu

que rep el promotor. El go-
vern diu que té «la cons-
ciència molt tranquil·la»
en l’execució d’aquests
treballs i exigeix als repu-
blicans que «portin ja» la
seva queixa a la fiscalia.
«Aquestes coses no
s’anuncien, es fan», van
dir ahir fonts municipals,
alhora que acusaven Coll
de dir «mentides i mitges
veritats».

Pel que fa a la queixa

que els republicans han fet
arribar al Síndic per no
disposar d’informació de-
manada, el govern diu que
han donat dia i hora a Coll
diverses vegades per con-
sultar la informació i que
no s’hi ha presentat. «No
es pot parlar de desinfor-
mació. En tot cas és volgu-
da», afirmen les mateixes
fonts.

Les crítiques d’ERC a la
urbanització del sector del

Castellet perquè «es lesio-
nen els drets municipals»
han estat replicades dient
que el nou conveni propo-
sat per l’alcaldessa, Mont-
se Mundi (CiU), millora el
que ha redactat ERC. Se-
gons el govern, el munici-
pi ingressarà 1,4 milions
dels promotors, i s’assegu-
ra que s’enllesteixen les
obres d’urbanització del
sector durant aquest man-
dat.

El govern de Sant Quirze diu que està
«fart del gamberrisme polític» d’ERC

C.A.F. / Sant Quirze del Vallès

Les obres a la plaça de la Torre Gran al juliol. / MAR CARRERA

El Consorci
Sanitari de
Terrassa
gestionarà el
COS de Rubí

● Rubí. L’Ajuntament
de Rubí ha acceptat la
proposta del Servei Ca-
talà de la Salut que el
Consorci Sanitari de
Terrassa (CST) assu-
meixi la gestió de l’àm-
bit de salut mental del
Centre d’Orientació
Sanitària (COS), ja que
és l’únic centre de tot
Catalunya que és de ti-
tularitat municipal i no
d’un proveïdor de salut.

Segons ha explicat la
regidora de Serveis a
les Persones, Anna Ma-
ria Martínez, el canvi
en la gestió es podria fer
efectiu a principis del
2009 i «en cap cas afec-
tarà el servei i l’atenció
que reben els ciuta-
dans» de Rubí, Castell-
bisbal i Sant Cugat. El
traspàs de la gestió està
ara en fase de treball per
part de les tres institu-
cions involucrades.
Martínez diu que les
premisses bàsiques de
la nova etapa són «el
manteniment de la qua-
litat dels serveis per a la
ciutadania i el respecte
a la situació dels treba-
lladors que hi ha en
aquest servei». El CST
ja gestiona a Rubí altres
serveis sanitaris com
ara el CAP Anton de
Borja i el CAP Sant Ge-
nís.

Dins l’àmbit de la sa-
lut mental, el COS de
Rubí disposa d’un cen-
tre per a adults, d’un al-
tre d’infantil i juvenil, i
també d’un centre de
dia. A més, aquest equi-
pament sanitari situat al
carrer Nou, també és la
seu del Centre d’Aten-
ció i Seguiment de les
Drogodependències.
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