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Cabrils organitza
el trànsit
del pàrquing
de Can Bergay
● Cabrils. La brigada
municipal treballa
aquests dies per millo-
rar el pàrquing de Can
Bergay, al centre del
municipi. L’objectiu és
reordenar l’actual apar-
cament d’una manera
reglada i senyalitzada.
Concretament, s’estan
pintant els estaciona-
ments de superfície a
terra i es construeix una
sortida cap al carrer
Can Xurroia. D’aques-
ta manera, l’entrada al
pàrquing continuarà
sent pel Torrent Roig,
però la sortida es farà
pel carrer Can Xurroia,
així s’evitaran els pro-
blemes de trànsit que,
puntualment, es pro-
dueixen en la cruïlla
d’entrada. També s’ha-
bilitaran zones especí-
fiques per a estaciona-
ment de motos, i ciclo-
motors i zones de càrre-
ga i descàrrega per als
comerços de la zo-
na. / EL PUNT

El tall a l’N-II
s’endarrereix
per la cursa
de Montmeló
● Premià de Mar. El tall de
l’N-II que s’havia de fer
aquest diumenge s’ha
traslladat al cap de set-
mana següent, al 15 de
juny, perquè coincideix
amb el gran premi de
motociclisme que se ce-
lebra a Montmeló.
Aquest esdeveniment
comporta que un gran
nombre d’aficionats cir-
culin per les carreteres
aquest dia i la direcció
general de Trànsit ja ha
comunicat als organit-
zadors que no pot garan-
tir la seguretat del
tall. / EL PUNT

● La subestació elèctrica
que Fecsa-Endesa té a
Santa Susanna ja carrega
el 80 per cent de la seva
capacitat, fet que segons
l’empresa garanteix la po-
tència actual –que s’usa
per al subministrament de
58.000 clients– i assegura
la capacitat de creixement
dels municipis de Malgrat
de Mar, Santa Susanna, Pi-

neda de Mar, Tordera, Pa-
lafolls i Calella. La instal-
lació «allibera càrregues
de quatre línies de les sub-
estacions de Calella i Tor-
dera» i «permet esponjar i
repartir les quatre càrre-
gues d’aquestes línies del
nord». A banda de poder
atendre el creixement de la
zona, la subestació també
garanteix les demandes
puntuals de més energia.

Fecsa-Endesa millora el

servei a 58.000 clients del

nord de la comarca

EL PUNT / Mataró ● La defensa del cap de la
policia de Dosrius, José
Antonio Delgado, suspès
de feina i sou per haver po-
sat multes «indegudes»,
manté que l’agent «és víc-
tima d’una campanya de
desprestigi i difamació».
Dolors Pérez, portaveu del
policia, explica que l’ex-
pedient sancionador sig-
nat per l’alcalde, Josep Jo
(PSC), no ha tingut en

compte ni la versió de Del-
gado ni les proves aporta-
des pel seu advocat. «El
cap de la policia local de
Dosrius és un home honest
amb 25 anys de servei a la
Guàrdia Civil i amb un ex-
pedient immaculat», asse-
nyala la portaveu, que hi
afegeix: «La situació l’ha
sumit en una depressió i no
vol sortir de casa.»

Dolors Pérez rebat l’a-
cusació que les 131 multes

de trànsit que s’atribuei-
xen a Delgado «les van po-
sar dos dels seus agents» i
hi afegeix: «Si no les ha-
gués cursat, hauria incor-
regut en un delicte de pre-
varicació.» La defensa
continua afirmant que el
cap de la policia no va des-
obeir les ordres de l’alcal-
de «perquè mai no hi va
haver cap ordre en aquest
sentit» i que les denúncies
es van cursar «en un lloc

que és dins del nucli urbà, i
per tant de competència de
la policia local, i no pas
com defensa l’alcalde, en
una via on la competència
de trànsit és dels Mossos
d’Esquadra».

Dolors Pérez argumenta,
finalment, que amb ante-
rioritat «sempre» s’han po-
sat multes en aquell indret
«i que han estat cursades i
cobrades per l’Ajuntament
sense cap problema».

La defensa diu que l’agent de Dosrius és
víctima d’una campanya de desprestigi

T.M. / Dosrius

L’Ajuntament de Canet ja
ha decidit l’ús que donarà
a Can Pinyol. Tot i que
s’havia previst destinar-lo
a fer una casa de cultura o
situar-hi dependències
municipals, finalment
l’immoble es convertirà en
una casa museu i en un
centre d’interpretació que
gestionaran junts l’Ajun-
tament i Comediants. El
regidor de Cultura, Òscar
Figuerola, defensa que el
grup és un dels millors ex-
ponents del món que bar-
reja la cultura popular amb
els elements festius per fer
teatre de carrer. «No obli-
dem que van idear el car-
naval de Venècia i que van
organitzar la primera fira
de Tàrrega, i és l’únic grup
teatral que pot presumir
d’haver actuat a carrers i
places dels cinc conti-
nents», hi afegeix. Amb
l’objectiu que el projecte,
que té el suport de la Dipu-
tació i la Generalitat, sigui
una realitat d’aquí a uns
«tres o quatre anys», les
dues parts han formalitzat
la constitució d’un consell
municipal, que també ser-
virà per començar a trucar
a les portes de les adminis-
tracions supramunicipals i
les empreses privades per
aconseguir finançament.

La intenció del govern
de Canet és que durant
aquest any es redacti un
primer projecte museogrà-
fic de Can Pinyol. Tot i ai-
xò ja s’ha pensat que a la
planta baixa, que seria
d’accés lliure, s’hi podria

instal·lar una botiga i un
restaurant i la resta de
l’immoble es destinaria
pròpiament al museu i al
centre d’interpretació. A
banda d’encarregar el pro-
jecte bàsic, que també
haurà de determinar el cost
del museu, també s’ha de-
manat a la Generalitat que
comenci a catalogar tot el

patrimoni material que
conserva Comediants. Pel
que fa a les obres de Can
Pinyol, Figuerola creu que
l’edifici està en molt bon
estat i que l’únic que
s’haurà de fer és habilitar
els espais i adequar-los
perquè siguin visitables.

Al regidor de Cultura no
se li escapa que la creació

d’aquest centre «singu-
lar», a l’estil de la Funda-
ció Palau de Caldes d’Es-
trac i la de Bassat a Mata-
ró, es converteixi en un re-
clam cultural de primer or-
dre per atraure visitants a
Canet. «I de retruc, que
doni una alegria a l’econo-
mia del poble», hi afegeix
Òscar Figuerola.

Comediants farà un museu dedicat al
teatre de carrer a Can Pinyol de Canet

La coneguda companyia compartirà la gestió amb l’Ajuntament, que és el propietari de l’edifici

● El grup de teatre Comediants tindrà un mu-
seu propi al municipi que els va veure néixer.
L’Ajuntament cedirà a la companyia l’edifici
de Can Pinyol, una antiga residència que es va

L’edifici de Can Pinyol de Canet, que es va reformar fa uns anys, està a peu de l’N-II. / LL.M.

LLUÍS MARTÍNEZ / Canet de Mar

● El director de Come-
diants, Joan Font, es mos-
tra molt il·lusionat per fer
realitat un projecte «ambi-
ciós» que fa anys que té al
cap. Tot i admetre que al-
tres ciutats l’han temptat
perquè els cedís el seu va-
luós llegat artístic, Font
defensa que «la casa de
Comediants» no es podia
fer en un altre indret que no
fos Canet de Mar. «Perquè
és el lloc on vam néixer, on
hem crescut i on hem tin-
gut descendència», co-
menta. El director de la
companyia explica que a
banda de mostrar i donar a
conèixer els treballs realit-
zats, la iconografia, el ves-
tuari, les escenografies i
l’imaginari que han fet tan
popular el grup teatral, el
centre, que té vocació in-
ternacional, hauria de re-
flectir també la manera
com Comediants veu la
realitat. Segons Joan Font,
ha de ser un lloc que convi-
di a entrar-hi i a endinsar-
se en aquest món particu-
lar. Tot i admetre que el
projecte està ara en un es-
tadi molt embrionari, de-
fensa les possibilitats que
té Can Pinyol com a seu i la
intenció de convertir-lo en
un espai viu de trobada per
fer-hi activitats culturals,
presentacions i xerrades, ja
que una part de l’edifici se-
rà d’accés públic.

reformar fa uns anys, i la companyia farà el ma-
teix amb el seu patrimoni material i immate-
rial. El centre es destinarà a aprofundir en la
cultura popular i en el gènere de teatre de car-
rer, del qual Comediants és un dels màxims ex-

ponents catalans. De moment, les dues parts
han acordat crear un consell municipal per tirar
endavant el projecte, que podria veure la llum
«d’aquí a tres o quatre anys», segons el regidor
de Cultura, Òscar Figuerola (ERC).

Un somni que
comença a
fer-se realitat


