
El centre, “sensible” a acollir els cursos no reglats

L’Institut del Teatre vol 
centrar la seu de Vic  
en estudis de postgrau

Vic

Guillem Rico

El director del centre d’Oso-
na de l’Institut del Teatre, 
Carles Salas, assegura que la 
Diputació de Barcelona ha 
deixat d’assumir els cursos 
no reglats que es feien fins 
ara (vegeu EL 9 NOU del 
dijous 11 d’octubre) per “un 
tema econòmic, contractual i 
de coherència del postgradu-
at”. Assegura que la Diputa-
ció “es planteja convertir el 
centre en un lloc especialit-
zat en postgraus” perquè “la 
gent que ja ha acabat la car-
rera pugui fer una continua-
ció amb estudis superiors”. 

Així, a banda del postgrau 
que ja es feia de Teatre i 
Educació es preveu fer-ne un 
de similar en dansa i d’altres 
més endavant. En el cas del 
primer s’ha canviat el format 
i es farà en vuit caps de set-

mana, i no amb els intensius 
que es feien fins ara. A més, 
es mantenen les residències 
i els cursos especialitzats 
per a professionals. Segons 
Salas, la idea de l’Institut és 
que el centre “no sigui un 
conjunt de coses”, ja que “no 
està especialitzat en infan-
til, tendeix més en l’àmbit 
universitari”. La idea és 
“especialitzar-se perquè com 
més abastes, menys qualitat”. 
Amb tot, “som sensibles amb 
el tema i seguim acollint els 
cursos” dins l’espai “sota 
l’aixopluc de l’Ajuntament”, 
i es preveu seguir-ho fent els 
propers anys. En aquest sen-
tit es manté la col·laboració 
amb Educació pel que fa al 
Batxillerat Artístic. Per Salas, 
“és important formar bons 
pedagogs, directors, actors i 
escenògrafs”, més enllà del 
grau, ja que els seus coneixe-
ments “reverteixin al país”. 

IPR-PSC va fer al ple un relat cronològic dels fets

Roda presentarà 
recurs a la sentència 
de la biblioteca

Roda de Ter

A.D.

L’Ajuntament de Roda va 
aprovar al ple d’aquest 
dimarts presentar un recurs 
d’apel·lació contra la sentèn-
cia, de la qual ja va informar 
EL 9 NOU el 5 d’octubre, que 
obliga el consistori a pagar 
340.883 extres a l’empresa 
que va construir la bibliote-
ca. El punt va tirar endavant 
amb els vots d’ERC, IPR-PSC 
i CiU. El regidor de la PxC no 
va ser present al ple.

El portaveu d’IPR-PSC, 
Albert Serra, ara a l’oposició, 
va fer un relat cronològic 
dels fets en defensa de l’ac-
tuació del seu grup. Serra 
va recordar que les obres 
s’havien licitat el 2005 per 
840.000 euros i que s’havien 
adjudicat amb una baixa del 
2% per 823.000 a l’empre-
sa Agbar Instalaciones. El 

Albert Serra

compromís era executar-les 
en 10 mesos: havien d’estar 
acabades el 27 d’agost de 
2006. Aleshores, governaven 
IPR, que va tenir l’alcaldia 
entre 2003 i 2005, i ERC, que 
la va tenir de 2005 a 2007. La 
inauguració es va fer l’abril 

de 2008, quan ja governa-
ven IPR i CiU. Els treballs, 
va dir Serra, van tenir una 
demora “d’1 any, 9 mesos i 
11 dies”. Ja acabades, l’em-
presa va reclamar 500.000 
euros extres sobre el preu a 
què s’havia adjudicat l’obra. 
“IPR i CiU no ho vam accep-
tar perquè suposava una 
desviació molt important”, 
va dir Serra, que va recordar 
que de les nou certificacions 
anteriors l’alcalde Jordi Ser-
ra (ERC) n’havia signat 6 i 
l’alcalde Antoni Llach (IPR), 
3. Finalment, el desembre 
de 2009 es va aprovar pagar 
18.000 euros dels 500.000 
que reclamava l’empresa. En 
realitat eren 115.000, però 
se’ls va aplicar una penalitza-
ció de 97.000 per la demora 
en l’execució. L’empresa, que 
ara es diu Emte Services, va 
recórrer i l’Ajuntament ha de 
pagar 235.868,71 euros més 
interessos i costes. L’alcalde, 
Jordi Serra, va dir que no 
volia buscar culpables, que el 
conflicte havia estat amb l’úl-
tima certificació, quan gover-
naven IPR i CiU, i que ara 
s’actuava en dues vies. D’una 
banda, es presentava recurs 
i, de l’altra, es demanava 
assistència a la Diputació per 
tenir un peritatge per dema-
nar responsabilitats.

Dues sessions: 16.30h i 18h
Entrades a taquilla

(una hora abans): 5 
Abonament per a totes les obres: 27 

21 d’octubre

Raspall
Teatre Nu

Un conte de Pere Calders en el 
qual l’autor, partint de la més 
absoluta quotidianitat, ens aboca 
a un món fantàstic.
Públic familiar.
Per a totes les edats.
55’

28 d’octubre

El carnaval 
dels animals
Forani Teatre

El rei vol fer-se un vestit amb 
la pell del lleó. Els animals del 
reialme l’intentaran salvar.
Públic familiar.
Per a totes les edats.
50’

Taller d’ortografia I: vocalisme i accentuació a Vic, de 12 hores
Taller de reforç de català elemental: reforç d’expressió oral, comprensions orals i lectores,
expressió escrita a Vic, de 12 hores
Tallers de reciclatge i repàs de gramàtica del nivell de suficiència (Nivell C) a Manlleu, de 30 hores, 
20 hores o 10 hores

Informació i inscripcions al Centre de Normalització Lingüística d’Osona:
   vic@cpnl.cat            c. Pla de Balenyà, 30-32, Vic  - Tel. 93 886 65 88 

    manlleu@cpnl.cat    c. Enric Delaris, 7, 1r Manlleu - Tel. 93 851 50 22

Tallers de llengua catalana

Divendres, 19 d’octubre de 2012
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