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El pressupost i les orde-
nances fiscals del 2015
que el govern de Banyoles
(CiU i un regidor no ads-
crit) va dur al ple munici-
pal de dilluns, i que havien
presentat com a “seriosos
i prudents”, no van con-
vèncer ningú de l’oposició
i es van aprovar gràcies a
la majoria absoluta que té
l’equip de Miquel Noguer.
El pressupost puja a 18,8
milions (un 3,15% més
que el d’aquest any), dels
quals 2,4 són inversions.
Quant a taxes i impostos,
disminueixen un 1,42%
de mitjana.

Si bé ICV i Junts per Ba-
nyoles (JxB) van admetre
que s’havia fet una bona
feina en qüestions finan-
ceres, els portaveus de
l’oposició van ser molt
crítics en tres qüestions: la
manca de participació a
l’hora d’elaborar el
pressupost, l’increment
del rebut de l’aigua (un
2,5%) quan precisament
el consum ha disminuït, i
el fet que no hi hagi una ta-
rifació social en les taxes i

els impostos.

El carrer Joan XXIII
A més de posar l’accent a
criticar la pujada del rebut
de l’aigua, el principal grup
de l’oposició, JxB, va recla-
mar uns impostos i taxes
escalonats, més justos i
equitatius, per ajudar els
ciutadans menys afavo-

rits. Del pressupost, van
aplaudir que s’hagués re-
duït –tal com havien de-
manat altres anys– la par-
tida de contingències, així
com la reducció del deute.
El gruix de la crítica es va
centrar en les inversions,
per a les quals van dema-
nar més consens. Van la-
mentar especialment que

no hi hagi cap partida per
al carrer Joan XXIII, un
vial que s’hauria d’obrir a
la banda de Sota Monestir
que serviria de ronda est
de la ciutat. Pel que fa als
diners per a serveis so-
cials, van considerar que
és una àrea de la qual el
consistori està perdent el
control, ja que la major

part de les partides es
transfereixen al Consell
Comarcal.

Municipalitzar l’aigua
La CUP, que parteix de la
base que el model d’orde-
nances i pressupostos de
CiU no és el seu, va criticar
com la resta de l’oposició la
pujada de l’aigua i va pro-

posar que l’Ajuntament
assumeixi el control direc-
te de la gestió.

La necessitat d’obrir
processos participatius
perquè els ciutadans di-
guin la seva sobre on volen
que vagin destinats els di-
ners va ser una altra de les
peticions que van formu-
lar. A l’hora de criticar les
inversions previstes, van
assenyalar el fet que es
prevegin unes obres al rec
Major sense tenir encara
enllestit el pla de recs.

Falta de visió política
ICV va votar en contra de
les ordenances perquè no
s’hi recollien peticions que
han fet al llarg del mandat,
com ara l’aplicació de la ta-
rifació social i d’una taxa
als esportistes de competi-
ció de fora de la ciutat
quan utilitzin l’estany.

D’altra banda, el regi-
dor ecosocialista, Joan
Luengo, va fer notar que el
rebut de l’aigua haurà
crescut un 10% en els dar-
rers anys. Quant al pressu-
post, ICV el va rebutjar
perquè, si bé era bo des del
punt de vista econòmic,
no hi veien “enginyeria po-
lítica”. D’exemple va posar
el fet que no hi hagués cap
partida per fomentar
l’ocupació i que el percen-
tatge destinat a serveis so-
cials no es movia del 3%,
encara que hagués crescut
en xifres absolutes. Luen-
go va reclamar també que
per planificar les inver-
sions s’obrissin processos
participatius perquè els
ciutadans en decidissin la
meitat. ■

a Els tres grups coincideixen a criticar la pujada del rebut de l’aigua, la manca de participació a
l’hora de distribuir les partides i el fet de no aplicar una tarifació social en les taxes i impostos
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El pressupost de Banyoles
no convenç l’oposició

Un moment del ple dels pressupostos i ordenances fiscals per a l’any que ve ■ EL PUNT AVUI

Cant a cappella, teatre
gestual i grans dosis d’hu-
mor, els ingredients que
van convertir Operetta en
un èxit de públic i crítica,
també ho són d’Allegro, el
muntatge dirigit per Paco
Mir que Cor de Teatre es-
trenarà aquest divendres
en el festival Temporada
Alta. Són els mateixos in-
gredients, sí, però la mix-
tura resultant no és la ma-
teixa. “No és una Operetta

2”, van recalcar ahir en la
presentació de l’especta-
cle davant de la premsa,
feta a la Factoria d’Arts Es-
cèniques de Banyoles, la-
boratori de la companyia.

Amb fil conductor
Bastit igualment a base
d’esquetxos, en aquesta
ocasió hi ha un fil conduc-
tor i un argument de fons
–un home que va vivint els
esdeveniments d’un dia
qualsevol en clau musical–
i la història està més ato-
mitzada, segons la des-
cripció que en va fer el
component d’El Tricicle.
També s’haurà de notar
l’aportació de Mir al grup
–de formació eminent-
ment musical–, consis-

tent sobretot en el domini
de la tècnica del gest i del
ritme escènic.

El director de Cor de
Teatre, David Costa, no vol
caure en el parany de mi-
rar d’igualar l’èxit d’Ope-
retta –un precedent així
podria ser una càrrega–
perquè ell i la companyia
es limiten –va dir– a mirar
de “continuar un somni”.
“No ens plantegem si es-
tem o no a l’altura” de l’al-
tre espectacle, va assegu-
rar.

Sobre l’escenari hi ac-
tuen 14 cantants (Mario-
na Ginès, Maria Casado,
Maria Santallusia, Glòria
Garcés, Carla Mattioli, Ali-
cia Lorente, Laura Pla, Al-
bert Mora, Nasi Marco,

Ezequiel Casamada, Joan
Rigat, Jorge Terro, Enric
López i Miquel Gil) que in-
terpreten fragments de 20
peces de sonates, valsos i
òperes, la majoria, recog-
noscibles per al gran pú-
blic, des de la Dansa hon-

garesa de Brahms fins al
Clar de lluna de Debussy,
passant per Les quatre es-
tacions de Vivaldi. Els ar-
ranjaments els signa Pere-
Mateu Xiberta i l’esceno-
grafia, l’equip Zer0quatre.

L’estrena tindrà lloc

aquest divendres, a les
21 h, al Teatre Municipal
de Girona. Com que les lo-
calitats es van vendre amb
molta rapidesa, es va pro-
gramar una segona funció
per a l’endemà, dissabte, a
les 18 h. ■

a La companyia
banyolina estrenarà
divendres el seu nou
muntatge a Girona
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El somni de Cor de Teatre
continua amb ‘Allegro’
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