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Un embolic evitable
a ‘can Demòcrates’

L’APUNT dentista ja a tota màquina, a unes eleccions munici-
pals com a CiU sense clarificació política podia esde-
venir en un futur un guirigall. Ara, amb Unió en fase de
liquidació, l’escissió de Demòcrates i CDC enterrada
per donar vida al PDeCAT, a cada ajuntament els
grups de CiU han viscut situacions d’embolica que fa
fort. Però que consti que era evitable.Ferran Espada

El grup municipal Demòcrata –fins ara CiU– de l’Ajun-
tament de Barcelona ha perdut l’exregidor d’Unió –ara
de Demòcrates– Gerard Ardanuy, que passarà a ser
regidor no adscrit. Més enllà de la tensió pel nom des
que CDC va decidir refundar-se en PDeCAT, cal dir que
tot plegat posa de manifest el que alguns ja vam ad-
vertir. Que concórrer el 2015, amb el procés indepen-

L’actor badaloní Lluís
Marco rebrà el premi Sin-
gladura 2017, atorgat per
Òmnium Cultural del Bar-
celonès Nord. El premi,
que es lliurarà per segon
cop, reconeix persones
que s’han destacat per la
seva trajectòria cultural.

Marco, vinculat al Teatre
Lliure des del principi, va
començar la seva trajectò-
ria artística en el món de la
interpretació a Badalona i
de la ciutat va fer el salt a
altres escenaris, una feina
que ha compaginat amb el
cinema i la televisió. Tam-
bé ha treballat d’actor de
doblatge.

La festa de lliurament

del premi es farà el dilluns
3 d’abril al teatre Zorrilla
en un acte presentat per la
periodista Lídia Heredia
en què, segons els organit-
zadors, hi haurà “moltes
sorpreses”. L’entrada serà
lliure.

El president d’Òmnium
Cultural del Barcelonès
Nord, Jordi Ballesteros,
explica que el premi té per

objectiu “fer visible cultu-
ralment la comarca i fer
lluir trajectòries consoli-
dades”. El poeta Màrius
Sampere es va endur la
primera edició del Singla-
dura, i l’objectiu és conver-
tir el reconeixement en un
esdeveniment anual que
fins aquesta edició es farà
a Badalona, però que té la
voluntat de voltar per al-
tres municipis de la co-
marca. El jurat que ha
triat Marco està format
pels escriptors Sílvia Soler
i Rodolfo del Hoyo, els poe-
tes Jordi Valls i Isabel Gra-
ña i l’exconsellera de Cul-
tura, Caterina Mieras. ■
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Òmnium reconeix la
trajectòria de Lluís Marco

Lluís Marco serà reconegut per la seva trajectòria per
Òmnium del Barcelonès Nord ■ M.M

Mataró ha liquidat la Festa
del Cel i el festival aeri que
es va començar celebrant
a Barcelona resta ara pen-
dent de la nova seu per la
celebració a l’espera que el
també municipi mares-
menc de Santa Susanna
confirmi l’interès que va
anunciar per acollir l’exhi-
bició, que congrega milers

de persones.
La capital del Maresme

haurà d’abonar uns
46.000 euros per anul·lar
la que havia de ser l’edició
del 2016 de la Festa al Cel,
però que mai es va fer. I és
que l’Ajuntament ha liqui-
dat tots els contractes que
havia signat amb dife-
rents empreses per fer
possible la celebració de la
Festa al Cel 2016, esdeve-
niment que es va cancel-

lar tres mesos abans de la
data prevista de celebra-
ció per motius econòmics.

L’Ajuntament havia ad-
judicat set contractes per
valor de 229.345,49 eu-
ros, IVA inclòs, i el cost to-
tal de liquidació d’aquests
contractes ja signats per
l’esdeveniment aeri final-
ment ha estat de
46.058,02 euros. Aquests
diners s’han abonat en
concepte dels treballs que

les diferents empreses ja
havien executat fins al
moment en què es van res-
cindir els contractes. Per a
l’organització de la Festa
al Cel, l’Ajuntament va
convocar dos concursos
públics per contractar
tant la gestió de la graella
d’aeronaus participants
(Aeroclub Barcelona-Sa-
badell) com la producció,
logística i recerca de pa-
trocinadors de l’esdeveni-

ment (Actividades de Ocio
y Educación, SL –Swolf
Group).

En no fer-se el festival
aeri, aquests dos contra-
ctes es van cancel·lar.
També s’havien signat
cinc contractes més per
diferents conceptes que
també es van rescindir:
dispositiu marítim, pla
d’autoprotecció, assistèn-
cia heliportuària, lloguer
de sistema de ràdio digital

i captació de patrocinis.
Segons dades de l’Ajun-

tament mataroní, la dar-
rera edició de la Festa al
Cel celebrada a la capital
del Maresme, el setembre
del 2015, va reunir durant
els dos dies que va durar
uns 115.000 espectadors,
que van gaudir de les pi-
ruetes d’unes 47 aero-
naus, i va tenir un impacte
econòmic d’1,7 milions
d’euros en l’economia lo-
cal. L’aportació de l’Ajun-
tament va ser de 269.830
euros d’un pressupost to-
tal de 521.873 euro

Santa Susanna
L’Ajuntament de Santa
Susanna va anunciar el se-
tembre de l’any passat que
assumia el relleu de Mata-
ró en la celebració de la
Festa al Cel. L’esdeveni-
ment s’interpreta al muni-
cipi com una aposta d’im-
pacte per a l’important
oferta turística i en el qual
tenen un paper decisiu els
empresaris del sector. Les
dates triades inicialment
són el cap de setmana del
23 i el 24 de setembre, pe-
rò avui encara queden ser-
rells per lligar, en especial
pel que fa a la seguretat del
festival, que atrau milers
de persones.

L’alcalde, Joan Campo-
lier (AiS), avança que la
confirmació que la Festa al
Cel se celebrarà al munici-
pi després d’un any d’atu-
rada se sabrà el mes d’abril
que ve. Campolier
insisteix que la prestigiosa
cita aèria “no costarà ni un
euro al consistori” perquè
se sufragarà amb les apor-
tacions del sector hoteler i
els patrocinadors. ■
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Mataró liquida la Festa del
Cel a l’espera de la nova seu
a El cost ha estat de 46.000 euros pels treballs que les diferents empreses havien executat fins al
moment de rescindir els acords a La nova ubicació del festival aeri, pendent de Santa Susanna

La darrera edició de la Festa al Cel celebrada a Mataró es va fer a la platja de la ciutat el setembre del 2015 ■ QUIM PUIG


