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COMARQUES

Unió Democràtica insisteix i in-
sistirà fins al final perquè Jaume
Torramadé sigui el pròxim presi-
dent de la Diputació de Girona. En
virtut de l’acord entre CDC i UDC,
està clar que, després d’haver gua-
nyat CiU les quatre diputacions ca-
talanes, una d’elles estarà presidi-
da per Unió. I un cop Convergèn-
cia ja s’ha adjudicat Barcelona i
Tarragona, només queden les de
Lleida i Girona. Tenint en compte
que CDC encara no té un candidat
clar per a l’ens gironí, que Torra-
madé ha guanyat les eleccions a
Salt i que durant l’últim mandat ha
estat portaveu de la federació a la
Diputació, Unió creu que té pos-
sibilitats d’aconseguir la presi-
dència de l’organisme provincial.
L’única «taca negra» en el seu ex-
pedient és la seva imputació per la
requalificació dels terrenys de l’an-
tiga fàbrica de la Gassol, tot i que
un sector d’Unió confia que això
no li passi factura. Mentrestant, des
de la Convergència gironina s’hi
neguen i defensen noms com l’al-
calde de Llançà, Pere Vila, o el de
Figueres, Santi Vila per a governar
l’ens. La batalla, doncs, està servi-
da, tot i que no dependrà exclusi-

vament de Girona, sinó també del
que acabi succeint a Lleida.   

El propi interessat, Jaume Tor-
ramadé, va defensar ahir en de-
claracions a RAC1 que «després de
set o vuit eleccions municipals en
les quals UDC mai ha presidit una
diputació catalana, havent acon-
seguit ara les quatre diputacions,
ara tocaria». I va afegir que Giro-
na seria «una bona Diputació a
presidir». 

D’aquesta manera, UDC apos-
ta públicament per Torramadé
com a nou president de la Dipu-
tació, deixant pràcticament des-
cartat l’alcalde de Platja d’Aro,
Joan Giraut, que era l’altre nom que
havia «sonat» per part d’Unió. De
fet, ni tan sols està confirmat en-
cara que Giraut continuï com a di-

putat provincial: la federació ha
aconseguit dos representants pel
partit judicial de la Bisbal, i hi ha
altres noms sobre la taula com el
de Jordi Soler (CDC), alcalde de
Calonge. o Josep Sala, també de
CDC, alcalde de Forallac i diputat
durant la darrera legislatura. 

Els democristians també con-
sideren que Torramadé està ben
vist per un sector important de
CDC, i que per tant podrien ac-
ceptar-lo com a president de la Di-
putació. De fet, fonts d’Unió apun-
ten a què si CDC hagués volgut

qüestionar Torramadé -especial-
ment després de la seva imputació
en el cas de la Gassol- ho hauria fet
en el moment en què va ser pro-
clamat candidat, i no ara. Per tant,
un cop acceptada la seva candi-
datura a Salt -on va aconseguir uns
resultats òptims que li van per-
metre recuperar l’alcaldia-, des
d’Unió creuen que CDC no qües-
tionarà Torramadé com a presi-
dent de la Diputació. 

Convergència Democràtica de
Girona, mentrestant, continua de-
fensant que la presidència de la Di-

putació ha de ser per a ells i volen
que, en tot cas, que Unió s’ocupi de
Lleida. La qüestió és, però, que els
convergents encara no tenen un
candidat clar per a la presidència
de l’ens. Malgrat que en un primer
moment s’havia dit que l’alcalde de
Banyoles, Miquel Noguer, era el
més ben situat (especialment des-
prés d’haver aconseguit majoria
absoluta), aquest nom ha anat
perdent força. També s’havia po-
sat sobre la taula el nom de l’al-
calde de Figueres, Santi Vila, que
ha arrassat i ha aconseguit la pri-
mera majoria absoluta de la his-
tòria de la capital altempordane-
sa, però fins al moment Vila sem-
pre s’hi ha negat en rodó. El fi-
guerenc ja va ser candidat a les
eleccions al Parlament i creu que
«no s’entendria» que ara renunciés
al seu escó per anar a la Diputació.
Això no treu, però, que probable-
ment Figueres guanyi pes en la
nova composició de l’organisme,
després dels bons resultats acon-
seguits. Encara que Vila finalment
no hi sigui, probablement algú
del seu equip sí que formarà part
del govern provincial.

Mentrestant, queden sobre la
taula noms com el del president
del Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà i alcalde de Llançà, Pere Vila,
o el de l’alcalde de Bescanó, Xavier
Soy, que podria ocupar alguna de
les vicepresidències. 

Caldrà veure, doncs, fins on ar-
riba el pols entre CDC i Unió, mal-
grat que la decisió sobre qui tindrà
la presidència es decideixi, pro-
bablement, des de Barcelona. 

GIRONA | L.F.G.

Unió insisteix a presidir la Diputació i
Torramadé diu que «ara tocaria»  

L’alcalde de Salt és el democristià més ben posicionat, mentre que CDC no té un candidat clar

Torramadé, amb Duran i Lleida, dissabte passat, durant la investidura. 
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Després d’haver guanyat les
eleccions i haver estat el
portaveu de CiU a l’ens,
creixen les seves possibilitats

Per part de Convergència,
continua sonant el nom de
l’alcalde de Llançà, Pere Vila,
tot i que no de forma unànime 

L’Ajuntament d’Olot ha anunciat
que les obres de condicionament
interior de la sala d’assaig  del
Teatre Principal estaran a l’agost.
El final de la sala també suposarà
l’acabament definitiu de la refor-
ma del Teatre Principal iniciada el
2008. Fa tres anys,  la millora es va
repartir en tres fases. A la primera
varen reformar la coberta i varen
instal·lar tallafocs, la segona va

consistir a ampliar l’edifici per la
part de darrere. Es van construir
camerinos, ascensors i munta-
càrregues, i es va adequar l’edifici
a la normativa de seguretat.  La se-
gona fase va suposar dividir l’edi-
fici en dues façanes. La clàssica que
dóna al passeig d’en Blay i la nova
que donarà a la futura plaça del
Teatre al costat del carrer Dolors.
Les dues primeres parts van cos-
tar uns 2 milions d’euros i es van
acabar a l’estiu del 2010. La terce-
ra és la que es preveu tenir acaba-
da per d’ara a uns dos mesos.
L’import de la darrera actuació és
de 279.391 euros, els quals estan fi-
nançats pel Ministeri d’Habitatge.

L’acció consisteix a aïllar acústi-

cament la sala dels altres espais del
teatre i també dels edificis dels cos-
tats, a instal·lar noves conduc-
cions d’electriciat i de climatitza-
ció. Preveu l’adequació contra el
foc, preinstal·lacions audiovisu-
als i instal·lacions escèniques.  A
més preveu l’adequació d’un espai
per a un escenari modular des-
muntable. 

La nova sala d’assaig del Teatre
Principal  està a les golfes,  al ma-
teix nivell que el galliner. En les dar-
reres obres de rehabilitació, s’han
guanyat metres tan en llargada
com en alçada respecte a l’anterior
ús. El total de la nova superfície útil
és de 162 metres quadrats.  La in-
tenció és que es converteixi en una

sala auxiliar amb ús flexible de l’es-
cenari.

L’acció permetrà que les 150 per-
sones que formen part de grups de
teatre i dansa, a més d’assajar pu-
guin fer interpretacions sense ha-

ver de disposar de l’escenari  prin-
cipal. També servirà perquè els
grups teatrals puguin centralitzar
l’activitat a l’edifici del Teatre Prin-
cipal sense haver de fer servir al-
tres escenaris de la ciutat.

OLOT | XAVIER VALERI

Olot acabarà les darreres obres de la
reforma del Teatre Principal a l’agost

La nova sala
d’assajos disposarà d’un
escenari menor i estarà
insonoritzada i climatitzada



Estat actual de les obres a la sala d’assajos del Teatre Principal. 
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CASSÀ DE LA SELVA
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DE LA SELVA
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Avinguda de Mas Pins, 94-96
Polígon Industrial Polingesa
Riudellots de la Selva
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DIRECTAMENT DE MAGATZEM
Horari del mes de juny: de dilluns a dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8 h


