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La maga Teia Moner actuarà diumenge a El Magatzem.

Redacció

El món de l’il·lusionisme s’es-
tà donant cita, per desè any 
consecutiu, durant tot el mes 
de novembre, als escenaris de 
Tarragona i de La Canonja amb 
l’objectiu d’oferir una selecció 
dels millors espectacles de mà-
gia de l’actualitat. El festival In-
ternacional Teatre Màgic, que 
ja és un referent, no només a 
Catalunya, sinó també a l’es-
tranger, compta amb la direcció 
artística del tarragoní Mag Ge-
rard. Després de l’èxit de la set-
mana passada amb aforament 
complert dels espectacles de la 
Canonja i l’Espai Kesse de Tar-
ragona, la màgia arriba aquest 
cap de setmana a la Sala Trono i 
El Magatzem amb la inalitat de 
sorprendre i fer passar una bona 
estona al públic tarragoní.

Aquest divendres, a les 20.30 
h, serà el torn d’Imanol Ituiño 
(Premi nacional de màgia) que 
presentarà per primer cop a Ca-
talunya el seu espectacle de mà-
gia i humor per a tots els públics 
Magia a Tutiplén a la Sala Tro-
no. Dissabte, a la mateixa Sala 
Trono i amb el mateix horari, 

la maga Gisell (Premi interna-
cional Flasoma), ens oferirà un 
apassionant viatge a través de la 
màgia, el teatre i la fantasia amb 
Sueños de una maga.

El públic familiar tindrà una 
cita aquest diumenge, a les 12 
del migdia, al Teatre Magatzem, 
amb Teia Moner i el seu nou 

espectacle Contes de gel, una 
proposta per a públic familiar 
que fusiona la màgia, les titelles 
i els contes. Els més petits que-
daran fascinats amb els contes 
i els costums dels habitants de 
l’Àrtic i de l’Antàrtida. Més in-
formació dels espectacles, a la 
web: www.teatremagic.es

El Festival Teatre Màgic arriba a la 
Sala Trono i a El Magatzem
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Els espectacles fusionaran màgia amb teatre, clown i titelles

C.G.

El Grup Municipal de CDC no do-
narà suport als pressupostos que 
el Govern de la ciutat presentarà 
al plenari per la seva aprovació. 
El portaveu Albert Abelló s’ha 
mostrat molt crític i ins i tot 
ha comparat l’estat actual de la 
ciutat amb «un avió que va amb 
el pilot automàtic i amb els dos 
motors espatllats que va cap a la 
col·lisió».

Abelló ha defensat que el vot 
en contra del seu grup pel fet 
que «l’any passat vam fer una 
abstenció crítica i l’actitud del 
Govern ha estat com una patada 
cap endavant i la ciutat ha anat 
cap enrere».

CDC lamenta l’incompliment 
d’alguns pressupostos i ha pre-
sentat una relació de sis partides 
que va proposar el 2015 i que 
nos’han dut a terme o de manera 
parcial». Abelló ha explicat que 
«es va aprovar una partida de 
19.418 euros per soterrar les líni-
es elèctriques al barri del Serrallo 
i la inversió ha estat zero». Tam-
bé ha posat com a exemple «una 
partida de 25.000 euros per mi-

llorar i promocionar els polígons 
industrials i només s’han invertit 
907». «Hi ha molts fons que no 
s’han executat», diu Abelló.

CDC està disposat a donar su-
port als pressupostos, una decis-

sió difícil «ja què no han executat 
el de 2016. El Govern no és capaç 
de complir allò que prometen». 
No ha faltat una cita als Jocs Me-
diterranis. Abelló ha bromejat i 
ha dit que «una mostra de que no 

fan el que diuen són els Jocs de 
2054, perdó, de 2017».

Pau Pérez es defensa
El conseller d’Hisenda, Pau Pé-
rez, es mostra sorprès per les 
airmacions del portaveu de 
CiU, denunciant que l’equip de 
Govern «no ha executat parti-
des clau incloses al pressupost 
d’enguany». Pérez assegura que 
enguany es va pressupostar 1 mi-
lió d’euros destinat a programes 
d’ocupació «que s’han gastat 
pràcticament en la seva totalitat. 
És més, pel pressupost de l’any 
vinent hem previst 100.000 eu-
ros més». 

Pel que fa al soterrament de 
les línies elèctriques del Serrallo, 
Pérez respon que «el projecte va 
a càrrec d’Endesa». Un altre dels 
arguments del Grup Municipal 
de CDC eren els Plans de Dina-
mització Comercial. «El paquet 
més important d’aquests plans 
se centren en la campanya de 
Nadal, que encara no ha comen-
çat. Per tant, demano paciència 
als convergents perquè ens ho 
gastarem ben aviat».
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Abelló: «Tarragona és com un avió 
avariat que va cap a col·lisió»
El Grup Municipal de CDC no està disposat a aprovar els pressupostos del proper exercici

CRISTINA AGUILAR

CDC reclama el soterrament de les línies elèctriques al Serrallo. 
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Esquerra Republicana propo-
sa al Govern municipal que els 
pressupostos de 2017 «siguin 
amables amb les persones  i 
permetin fer una ciutat activa». 
El portaveu Pau Ricomà ha de-
fensat les petites inversions que 
milloren el dia a dia del ciuta-
dà».

La formació republicana 
planteja a l’equip de Govern 
una sèrie de propostes que 
poden ser assumides. «No ha 
tancat la porta a cap punt que 
l’hem presentat, com així hem 
comprovat a les reunions, i tre-
ballem amb els pressupostos 
amb ganes de dialogar». ERC sí 
insisteix en el fet que «volem 
uns pressupostos oberts a tots, 
perquè tots som ciutadans de 
Tarragona».

Ricomà s’ha referit a la ne-
cessitat de generar un procés 
participatiu «per fer front a un 
pla d’obres menors de la Móra a 
Bonavista per millorar aspectes 
com l’enllumenat, les voreres, o 
les papereres. És urgent perquè 

els carrers de la ciutat pateixen 
un deteriorament signiicatiu. 
Proposem una inversió d’1,5 
milions d’euros».

La creació de beques espor-
tives amb un pressupost de 
38.000 euros amb la inalitat 
que arribin a nens de famílies 
amb pocs recursos, o unir els 
campus universitaris amb els 
barris de Ponent amb carrils 
bici, són altres de les propostes 
d’ERC.

Un dels aspectes que més 
preocupen a aquesta formació 
és l’estat de la neteja dels car-
rers de Tarragona. Ricomà ha 
dit que «s’ha d’invertir en els 
nostres carres i tenir-los més 
nets». Ha comentat una en-
questa ciutadana que informa 
que «el 82 per cent de la pobla-
ció considera que Tarragona no 
està neta».  

Per últim, ERC demana re-
cuperar el Servei Municipal de 
Política Lingüística i millorar la 
xarxa de biblioteques públiques 
amb el trasllat de la de Torrefor-
ta al Mercat Municipal del barri.

ERC vol un pressupost 
municipal «amable amb 
les persones»
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Demana més inversió per millorar el dia a dia


