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Enguany no es representa-
rà la Passió de Sant Fruc-
tuós, però no per falta de
ganes i d’il·lusió dels or-
ganitzadors, sinó per la
falta d’ajuts de les admi-
nistracions, principalment
de l’Ajuntament de Tarra-
gona. L’última vegada que
es va representar el martiri
de sant Fructuós, que es
prolonga durant tres dies,
va ser l’estiu del 2008, en
el marc de l’Any Jubilar.
Llavors el cost va ser d’uns
70.000 euros, la majoria
dels quals van anar a càr-
rec del consistori, que
aporta prop del 75%, men-
tre que la resta és una sub-
venció de la Diputació i de
la Generalitat.

A causa del context de
crisi econòmica, l’admi-
nistració municipal ha re-
duït a la meitat l’ajuda a
l’Associació Cultural Sant
Fructuós, que ha passat
dels 50.000 euros del 2008
als 20.000 que els havien
ofert per la Passió d’en-
guany, mentre que les al-
tres dues aportacions es
mantenen igual.

Malgrat que l’associa-
ció entén el consistori,
tampoc no amaga la seva
decepció pel flac favor que
això representa: «Repre-
sentem el patrimoni histò-
ric de tot Tarragona, però
veiem que aquest Ajunta-
ment inverteix molt poc en
cultura i no ho entenem si
vol aspirar a ser capital eu-
ropea; potser no és una
aposta gaire realista», va
lamentar Joaquim Galià,

membre de l’associació.
Enguany es compleixen

vint anys de la primera re-
presentació, que es va fer
l’any 1990 i que des del
1998 ha adquirit una pe-
riodicitat bianual, que ara
es trencarà.

Turisme perdut
El cost elevat de l’obra es
justifica principalment per
la complexa infraestructu-
ra necessària per dur-la a
terme, ja que se situa en un
lloc patrimonial protegit i
de primer ordre com és
l’amfiteatre, per les difi-
cultats tècniques d’enca-
bir i manipular equips de
llum i so i el cost d’aquests

serveis. El personal que
pren part en les funcions,
unes tres-centes persones,
no cobra. A més, l’asso-
ciació creu que la Passió
també contribuïa a poten-

ciar Tarragona com a des-
tinació turística, especial-
ment el turisme religiós,
després que se’n fes pro-
moció en un certamen reli-
giós l’any passat. «Espe-

cialment des del punt de
vista cristià, que està estre-
tament lligat al passat ro-
mà», van admetre els
responsables de l’associa-
ció.

La principal retallada l’ha fet l’Ajuntament de Tarragona, que ha reduït la seva aportació a la meitat

La Passió de Sant Fructuós se suspèn
per falta d’ajuts de les administracions

S. CASADO / Tarragona

● La regidora de l’àrea de Cultura, Car-
me Crespo, va confirmar la retallada en
la subvenció a l’Associació de Sant
Fructuós, però es va limitar a assegurar:
«Com a ajuntament hem fet un gran es-
forç i l’únic que puc dir és que em sap
molt de greu.» Crespo va recordar que
com ha passat a totes les entitats cultu-
rals de la ciutat, «la Passió també ha ex-

● Un altre pas enrere de Tarragona en l’àmbit
cultural i en la difusió del seu patrimoni histò-
ric, després que va transcendir que el juny
d’enguany no es representarà la Passió de Sant

Una imatge de la representació de la Passió de Sant Fructuós. / EL PUNT

Fructuós. Les raons de la suspensió són única-
ment econòmiques i es deuen a la retallada en
els ajuts de les administracions, principalment
de l’Ajuntament, que ha reduït la seva aporta-
ció a la meitat i ha fet del tot impossible que

perimentat una retallada», i va remarcar
que al marge dels diners [22.000 euros]
també s’hauria de comptar el cost que
suposa posar en marxa una instal·lació
com l’amfiteatre, amb tot el personal
que hi treballa. Quant a les crítiques in-
directes per no donar suport a un acte
cultural tenint en compte que Tarragona
aspira a ser capital europea, per Crespo
«és una decisió respectable».

aquest estiu es pugui representar la Passió,
pressupostada en uns 70.000 euros. L’Associa-
ció Cultural Sant Fructuós ha lamentat que, tot
i que projecten el patrimoni de la ciutat, no hagi
rebut prou suport per fer l’obra.

L’Ajuntament destaca l’esforç fet
S.C.

● La gerència del Parc
Central de Tarragona deci-
dirà després d’una «serio-
sa reflexió» el destí que
donarà al local on, fins fa
uns mesos, hi havia els ci-
nemes Lauren. De mo-
ment, doncs, no hi haurà
una resposta immediata a
les peticions de la distribu-
ïdora Vircas de reobrir el
cinema, l’últim que que-
dava al nucli urbà de Tar-

ragona.
«Les alternatives per in-

corporar un nou operador
a la superfície dels ante-
riors cinemes impliquen
una seriosa reflexió sobre
l’activitat més idònia per
al Parc Central», segons
Pere Pairó, gerent del cen-
tre comercial. «L’actual
entorn, en què la compe-
tència ja és prou dura, i que
anirà a més amb El Corte
Inglés, influirà en la presa

de decisions sobre l’activi-
tat que s’instal·larà al local
dels antics cinemes.»
L’empresa explotadora de
la nova activitat haurà de
ser «líder en el seu sector,
solvent i disposada a rea-
litzar una inversió que en
garanteixi la permanèn-
cia», segons Pairó. Parc
Central, doncs, no dóna de
moment una resposta a la
voluntat de Vircas, empre-
sa que gestiona els cine-

mes Albèniz de Girona,
JCA de Valls i els cinemes
de Lleida, Roses i Pala-
mós, de reobrir les sis sales
de cinema que han quedat
buides al centre comercial
de Tarragona. L’empresa
va denunciar fa uns dies a
El Punt que els seus reite-
rats intents de contactar
amb la gerència de Parc
Central per explicar-li els
seus projectes havien estat
infructuosos. Vircas inver-

tiria entre 600.000 i un mi-
lió d’euros per obrir sis sa-
les de cinema digital als
antics multicinemes Lau-
ren. L’Ajuntament de Tar-
ragona s’ha interessat
aquests dies pel projecte
de l’empresa distribuïdo-
ra, ja que significaria el re-
torn de l’activitat cinema-
togràfic al nucli urbà. Vir-
cas, però, només està deci-
dit a implantar-se al Parc
Central.

Parc Central de Tarragona no assegura el retorn
de l’activitat cinematogràfica al recinte
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● La Selva del Camp. Es-
topa actuarà al pavelló
poliesportiu de la Sel-
va del Camp el proper
13 de març, a les 10
del vespre en el marc
de la gira en què el
grup de Cornellà
commemora el desè
aniversari de la seva
formació. Les entra-
des del concert, pro-
duït per Music From
Tamarit amb el suport
de l’Ajuntament de la
Selva, es posaran a la
venda la setmana que
ve i costaran 20 euros
(anticipada) i 24 (ta-
quilla). Estopa cele-
bra enguany els seus
deu anys d’existència
presentant per tot
l’Estat espanyol el
disc X Anniversarium,
una capsa especial
que conté 2 CD i 2
DVD que recopilen
bona part de la disco-
grafia. El concert de la
Selva del Camp és
l’única actuació de la
gira d’Estopa que s’ha
programat fins ara a la
demarcació. / EL PUNT

LA SELVA DEL CAMP
Estopa actuarà el
13 de març al
pavelló poliesportiu

● Reus. La representa-
ció a Reus de l’obra de
teatre Rosella, inclosa
en la programació de
les Segones Jornades
de les Dues Ribes, de-
dicades a la situació i
l’activisme de la dona
magribina, ha estat
cancel·lada. El mun-
tatge s’havia de posar
en escena aquest dis-
sabte al Teatre Bravi-
um, però un accident
que va tenir un dels
actors de l’obra
aquest dilluns i la im-
possibilitat de trobar-
li un substitut en tan
pocs dies ha obligat a
cancel·lar-la. L’orga-
nització ha lamentat
aquesta situació, ja
que l’obra de teatre
«hauria estat un final
perfecte per a les jor-
nades, que s’estan
desenvolupant amb
unes satisfactòries xi-
fres d’assistència als
actes». La companyia
s’ha compromès a
presentar Rosella a
Reus més enda-
vant. / EL PUNT

REUS
Cancel·len la
representació de
l’espectacle
«Rosella»


