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El concert de Joan Colomo és un
dels actes més destacats de la fes-
ta del Sant Llop de Miànigues,
que es celebrarà aquest diumen-
ge. La festa començarà a les 12 del
migdia amb un ofici solemne amb
concert de la coral del Centre Cí-
vic de Porqueres i després una
audició de sardanes amb la Cobla
Bisbal Jove i vermut. Continuarà a
les 5 amb jocs de taula i animació
infantil amb la companyia Olives
de Pagès. A dos quarts de 8 actua-
rà Colomo i a partir de les 9 hi hau-
rà cinema mut a la fresca amb ban-
da sonora en directe. 
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Joan Colomo
participa a la festa
del Sant Llop 

MIÀNIGUES

L’hort de les cireres del poeta
Narcís Comadira és un dels es-
pectacles que formaran part de la
segona temporada de Xavier Al-
bertí al capdavant del Teatre Na-
cional de Catalunya, que aquest
any es centrarà en el concepte de
família. Es veurà a la Sala Gran del
TNC del 13 de maig al 28 de juny
i va ser un encàrrec que li va fer el
teatre a Comadira, qui va demanar
que fos Albertí qui ho dirigís. «És

un còctel complex amb la flaire de
Txèkhov», va indicar. 

El TNC inaugurarà la tempora-
da amb una sarsuela amb l'es-
pectacle Per començar, Sarsuela!,
coordinat per Xavier Pujolràs. «Vo-
lem fer un mínim tast de justícia a
un patrimoni que no tenim ni
consciència que existeix com és la
sarsuela», va destacar Albertí.

A la Sala Gran del TNC, la se-
gona obra que es representarà,
del 15 al 26 d'octubre, és Monte-
negro (comedias bárbaras)de Va-
lle-Inclán amb direcció d'Ernesto
Caballero, qui és director artístic
del Centro Dramático Nacional.
Paco Ibáñez oferirà un concert el
25 de novembre i presentarà la
seva darrera creació Vivencias.

Del 19 de novembre al 18 de ge-
ner es representarà El somni d'u-
na nit d'estiude Shakespeare amb
la traducció de Joan Sallent i la di-
recció de Joan Ollé. Posterior-
ment, Lluís Homar dirigirà L'art de
la comèdia d'Eduardo de Filippo
del 12 de febrer al 12 d'abril. La Sala
Gran acollirà també el concert
Del Paral·lel a Nàpolsel 3 de març
amb la direcció de Joan Casas i la
veu de Ester Formosa i la trompe-
ta, bombardí i veu de Nico Casu
(Eva Lutza).

A la Sala Petita del TNC es po-
drà veure Liceistes i cruzados, de
Serafí Pitarra i Enric Carreres amb
direcció de Jordi Prat; Sala de Mi-
ralls. A partir dels últims dietaris de
Feliu Formosa, dirigit per Albert Ri-

bas; El Príncep Feliç d'Oscar Wil-
de sot la direcció de Jorge Picó; No
feu bromes amb l'amor d'Alfred de
Musset; així com Purgade Sofi Ok-
sanen dirigida pel director del
Grec, Ramon Simó.Una de les al-
tres obres destacades de la tem-
porada és Incerta Glòria de Joan
Sales i dirigida per Àlex Rigola. Al-
bertí va dir que «és un projecte es-
plèndid i necessari». 

La dansa serà present al TNC
amb Foot-ball de Cesc Gelabert. És
l'ocasió «de veure un equip de
ballarins que juguen a descodifi-
car coreogràficament algunes de
les millors jugades del Futbol Club
Barcelona, recreades documen-
talment per la mirada del cineas-
ta Isaki Lacuesta».
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El cineasta Isaki Lacuesta
participa a «Foot-ball», on
Cesc Gelabert transforma
el futbol en dansa



Un Comadira dirigit per Albertí, al TNC

El Parc Científic i Tecnològic de
la Universitat de Girona va adop-
tar ahir la decisió d’iniciar con-
verses amb els seus creditors per
tal de reestructurar el deute que su-
porta. L’objectiu d’aquestes nego-
ciacions, expliquen des de la Uni-
versitat de Girona, és «garantir-ne
la solvència i la viabilitat futura». La
petició es fa en el marc de l’article
5 Bis LC 22/2003. I és que el Parc
Tecnològic arrossega un deute de
40 milions d’euros que l’han abo-
cat a «una situació crítica», se-
gons la valorava el rector de la
UdG, Sergi Bonet, a finals de juny.
Ja llavors, Bonet, que també és
president del Patronat del Parc,
avançava que la seva intenció era
intentar que l’Estat li condonés
part dels 40 milions d’euros per evi-
tar la fallida. 

El passat 23 de juny, el Patronat
va convocar una reunió per apro-
var el nomenament d’Anna Albar
com a directora del Parc tecnolò-
gic i es va donar sis mesos per
elaborar un pla de viabilitat i un al-
tre de sanejament per evitar cau-
re en el concurs de creditors.  

El mateix Bonet va explicar que
s’estudiarien totes les possibilitats
des de la condonació del deute per
part de l’Estat fins a l’allargament
dels terminis o la reducció de les
quotes. El rector va advertir que
«estem interessats en totes les op-
cions i anem a intentar-ho tot». Per
això mateix va valorar l’«actitud po-
sitiva» dels patrons en la reunió.

Aquestes negociacions amb les
entitats bancàries o amb l’Estat
serviran per poder un pla de via-
bilitat «creïble». 

Els principals creditors d’aquests
40 milions d’euros són el govern
central i amb entitats bancàries. En
tots dos casos es tracta de finan-
çament que es va aconseguir per
tirar endavant la construcció d’e-
dificis.Bona part dels diners per ai-
xecar el parc van venir de l'Estat i
la UdG els havia d'anar retornant

gradualment en els anys  següents.
Inicialment, les previsions d'in-
gressos preveien que els diners
es podrien retornar i també hi ha-
via el compromís que la Genera-
litat ajudaria la universitat a pagar
els crèdits. Entre 2006 i 2009, van
ser anys de carència i les quantitats
a pagar eren assumibles. Així ma-
teix quan es van haver de fer efec-
tius els primers pagaments de
quantitats importants, no es van
gestionar els ajornaments i el deu-

te va començar a créixer. L’abril de
2012, l’Estat va permetre al Parc
Científic i Tecnològic ajornar les
quotes del deute públic d’aquell
any. La mesura, que s'incloïa dins
una disposició addicional del pro-
jecte de pressupostos, permetia
donar oxigen a la situació econò-
mica en què es trobava el parc. El
deute públic que arrossegava el
parc i que la Generalitat es va
comprometre a assumir, puja a
 gairebé 19 milions d'euros. Aquests

diners es van destinar a aixecar di-
versos edificis del complex. Com
que els diners de la Generalitat no
arriben, per evitar el concurs de
creditors, el patronat del parc va
acordar pagar de manera solidària
els 1,2 milions d’euros que s'havien
de cobrir aquell any.  L’actual rec-
tor ja va reconèixer el març passat
que dubta que aquests diners que
té pendents de la Generalitat pu-
guin arribar. 

Durant anys es va poder torejar
la situació amb ajornaments de pa-
gament, però en l’actualitat es re-
clama el pagament imminent
d’uns nou milions d’euros. Les
mateixes fonts apunten que des de
la mateixa Universitat de Girona es
demana que «no se segueixi ajor-
nant el deute» i que la solució
passa per renegociar el total. 

Aquesta ja va ser la idea del
nou equip de govern de la UdG,
només d’arribar-hi. Com ja va
anunciar el rector de la UdG, Ser-
gi Bonet, l’objectiu és pagar el
deute de més de 40 milions d’eu-
ros durant aquest mandat. 

La solució que es plantejaria
des de la UdG passa per un pla que
comportaria la reducció de des-
peses de funcionament, així com
l’alleugeriment de la plantilla. 

A més per augmentar els in-
gressos, el Parc Científic i Tecno-
lògic encara disposa de 3.000 me-
tres quadrats de locals que hauria
de posar a disposició d’empreses
o centres d’investigació en moda-
litat de lloguer.
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El Parc Científic i Tecnològic demanarà
als creditors la reestructuració del deute
L’ens de la UdG va decidir ahir iniciar converses per renegociar l’endeutament, que puja a uns 40 milions d’euros

El Parc Tecnològic es va inaugurar el 2007 i acumula deute per al seu finançament gairebé des de l’inici.
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