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■ La reeixida versió del Cyrano
de Bergerac d’Oriol Broggi, in-
terpretada per Pere Arquillué,
és la principal aposta teatral que
l’Ajuntament de Tortosa ha pro-
gramat per a aquest primer se-
mestre de l’any a l’Auditori Felip
Pedrell. Després de l’estrena, fa
25 anys, del Cyrano de Josep Ma-
ria Flotats, la versió de Broggi és
una de les obres amb més bones

crítiques del moment. En la se-
va gira per Catalunya, tindrà pa-
rada a Tortosa el 25 de gener.

Pel que fa al teatre, la Regido-
ria ha apostat per programar dos
obres més, ambdues comèdies,
La millor nit de la teva vida, de Jor-
di Silva, dirigida per Antonio Cal-
vo i interpretada per Mercè Mon-
talà, Oriol Casals i Clàudia Cos-
ta, que arribarà a Tortosa el 15 de

març, i El nom, dirigida i protago-
nitzada per Joel Joan, que es re-
presentarà el 17 de maig.

A més, després de l’èxit que va
tenir l’any passat la recuperació
del gènere de l’òpera, enguany,
a través d’un acord amb el Tea-
tro Lírico d’Europa, Tortosa aco-
llirà el Nabucco de Verdi, el 6
d’abril, amb 37 actors i més de
40 músics.

La programació es completa
amb dues nits musicals amb Els
Sírex,quecommemorenelseu50è
aniversari, el 22 de febrer, i un
homenatge al bolero amb Mon-
cho, el 21 de juny.

A més, també es manté l’apos-
ta pels ‘Diumenges en família’
amb una obra mensual dedica-
da als més menuts.

El 27 de gener es podrà veure
La pastissera i els follets; el 17 de fe-
brer el clàssic de Bambi, una vida
al bosc; el 10 de març serà una ses-
sió de circ per a tots els públics
amb Aquí no hi ha ningú; el 28
d’abril serà el torn de l’espectac-
le de dansa Els colors del Tic Tac,
i el 12 de maig el musical basat
en el conte del Patufet.

TORTOSA ■ P R E S E N TA C I Ó D E L E S N O V E TAT S D E L A C A RT E L L E R A F I N S A L’ E ST I U

El ‘Cyrano’ de Pere Arquillué i ‘Nabucco’
de Verdi, apostes de l’Auditori Felip Pedrell

L’actor català interpreta el
‘Cyrano de Bergerac’. FOTO: DT
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ElPledel’Ajuntamentdel’Ametlla
de Mar ha aprovat un pressupost
per al 2013 de 22, 39 milions d’eu-
ros amb els únics vots favorables
de l’equip de govern de CiU, amb
majoria absoluta; l’abstenció del
PP, i el vot en contra d’ERC i PSC
a l’oposició.

De la xifra total del grup mu-
nicipal, 15,24 milions d’euros
corresponen a l’Ajuntament,

694.000 a La Cala Serveis –que
aglutina les àrees de Cultura,
Mitjans, Esports i Turisme– així
com 9,93 milions per a La Cala
Gestió.

En el capítol d’ingressos des-
taquen partides com la dels
400.000 euros previstos d’in-
gressos en concepte de la cons-
trucció d’un hotel a la segona fa-
se de la urbanització Tres Cales,
la incorporació a l’abastament
municipal de la xarxa d’aigua de
la urbanització Calafat i més de
2,8 milions d’euros procedents
desubvencionsexternes(PUOSC,
FEDERiDiputaciódeTarragona),
a més del conveni urbanístic amb
Marina Sant Jordi.

En relació amb la despesa es
preveu una reducció del 12,30
per cent de les despeses de per-
sonal. En canvi, s’ha incremen-

tat un 36 per cent la despesa en
el servei d’aigües, «que queda
compensat pels majors ingressos
pel mateix concepte», s’assegu-
ra. A més, les transferències co-
rrents s’han reduït un 15 per cent
per la reducció de les aportacions
aLaCalaServeis(Turisme,Esports
i Mitjans de Comunicació).

El regidor portaveu, Antoni
Montagut, considera que es trac-
ta d’un pressupost «continuis-
ta, similar al de l’any passat. Hem
estat molt prudents tant en els in-
gressos com en la despesa».

BAIX EBRE ■ A M B E LS V OT S D E L A M A J O R I A D E C i U

L’Ametlla de Mar
aprova per al 2013
un pressupost
superior als 22 M€

El pressupost municipal per al 2013 ha estat aprovat per la majoria de CiU. FOTO: AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR

El govern municipal
de CiU destina més de
tres milions d’euros a
inversions i rebaixa la
despesa de personal
un 12,3 per cent

Millora de carrers i parc urbà
■ El pressupost municipal per al
2013 inclou més de 3 milions
d’euros destinats a inversions.
Destaquen les obres de la ca-
rretera d’accés sud (1,98 milions
d’euros), la millora de carrers
(515.000 euros), la millora del sis-
tema de pluvials del carrer de
l’Àngel (153.000 euros) i les es-
perades obres pendents d’ur-

banització del nou parc urbà de
Bon Repòs.

Es tracta de la tercera fase
de transformació del jardí privat
de l’antic hotel Bon Repòs en un
parc públic, uns treballs consis-
tents en l’adequació de la dis-
tribució interior de l’espai, l’en-
jardinament i la instal·lació de di-
versos equipaments.
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