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La vergonya dels Teatres de Tarragona
TRIBUNA

Tarragona acull, en un espai central de la ciu-
tat com és la Rambla Nova, un dels teatres 
més especials de Catalunya. El teatre Me-
tropol, un petit teatre modernista amb més 
de 100 anys d’història que deixa embadalits 
a tots els que hi entren per primera vegada. 
Però no és aquesta l’única joia teatral que te-
nim. L’auditori del Camp de Mart, emmarcat 
per les muralles amb dos mil anys d’història, 
ofereix un marc idíl·lic per gaudir de la cultu-
ra. Dos teatres que moltes ciutats properes –i 
no tan properes– desitjarien tenir. Un per la 
seva espectacularitat arquitectònica. L’altre 
pel seu entorn patrimonial i la possibilitat de 
gaudir de la cultura a l’aire lliure, que el con-
verteixen en un indret privilegiat que no es 
pot deixar perdre.

Desafortunadament sembla que aquests 
dos espais no són prou valorats pel govern de 
la nostra ciutat. El teatre Metropol presenta 
signes evidents de mala gestió. Només cal 

mirar l’estat de les seves butaques, amb la 
tapisseria foradada, que dóna una imatge de 
deixadesa que ningú voldria per casa seva. El 
teatre auditori del camp de Mart també dóna 
senyals d’aquesta deixadesa. En la llista de 
prioritats per la inversió de la ciutat sembla 
que el manteniment d’aquests dos teatres no 
està massa ben situat.

El teatre auditori del Camp de Mart aquest 
estiu quedarà desocupat. S’ha suspès el Festi-
val d’Estiu de Tarragona. L’any passat es va fer 
una aposta per potenciar aquest festival, amb 

un cartell una mica més engrescador que en 
anys anteriors i amb la promesa d’impulsar 
una nova etapa. Aquest any, però, l’equip de 
govern –amb l’únic conseller de l’extingida 
Unió al capdavant de l’àrea de Cultura– ha 
decidit no programar cap actuació en aquest 
fabulós escenari.

El tancament d’aquest espai, que quedarà 
inutilitzat també durant les festes de Sant 
Magí i Santa Tecla, es justiica amb el mal es-
tat de les instal·lacions. Sembla que ara s’han 

adonat que l’espai necessita un manteniment 
i que la carpa i els espais que l’envolten no es-
tan en les condicions adequades. Lamenta-
blement fa anys que tots veiem que l’auditori 
es va deteriorant progressivament. Tots amb 
l’excepció dels qui governen, que no han fet 
res per frenar la degradació d’aquest l’espai 
i ara es veuen obligats a tancar-lo tot l’estiu 
per a fer-hi el manteniment.

Aquí tenim una mostra més de la falta 
d’estratègia de l’equip de govern, que aquesta 
vegada s’ha evidenciat amb la incapacitat per 

mantenir i conservar alguns dels teatres més 
emblemàtics del país. Sembla que pel 2017 el 
Festival d’Estiu ja està perdut, esperem que es 
puguin arranjar els dos teatres amb la màxi-
ma celeritat i que es trobi la fórmula per fer 
una proposta cultural atractiva per a la ciuta-
dania. Malauradament a Tarragona ja tenim 
prou mostres d’espais que cauen a trossos 
després d’anys en desús. Esperem que els tea-
tres de la ciutat no acabin engrossint aquesta 
llista.

Mònica alabart
regidora Erc-MES-MDc a 
l’ajuntament de tarragona

No han fet res per frenar la 
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manteniment d’aquests dos 
teatres no està ben situat

Les platges són de tothom
TRIBUNA

Inesperadament, l’Ajuntament de Tarragona 
ha introduït elements d’incertesa en la gestió 
i utilització de les nostres platges -autèntics 
pulmons en una ciutat que té pocs parcs- en 
permetre el seu ús per al lloguer d’embarca-
cions amb i sense motor. 

Dic inesperadament, perquè la línia d’ac-
tuació adoptada pel consistori en els darrers 
anys havia estat la contraria: fer que les plat-
ges siguin cada cop més naturals. És així com 
s’han protegit les dunes que encara queden 
i s’ha engegat una campanya de voluntariat 
per a les tortugues marines que ens visiten. 

Amb aquestes iniciatives, i d’altres,  es vo-

lia compatibilitzar l’ús de lleure que de les 
platges fan els ciutadans i ciutadanes amb el 
respecte pel medi ambient, cosa que encara 
les fa més atractives i no suposa cap agressió 
envers l’ecosistema. 

Amb l’autorització de les embarcacions, 
però, es trenca aquesta línia d’actuacions i 
s’avança en un sentit contradictori. La pre-

sència de barques i motors a les nostres plat-
ges representa un risc per a les persones que 
es banyen o hi neden, i una amenaça per al 
medi. 

S’ha autoritzat, a més, per sorpresa, sense 
tenir en compte el parer de les entitats ambi-
entalistes ni dels usuaris. 

Cal tenir en compte que les platges tarra-

gonines estan al límit de la seva capacitat. No 
és dolent, que a la gent els hi agradi i hi vagin. 
Però delimitar a la sorra, i a l’aigua, espais 
que només serviran per les inalitats d’una 
empresa privada de lloguer d’embarcacions 
és, en la pràctica, una mena de privatització 
d’un espai que és de tothom. I encara s’entén 
menys en una ciutat que disposa de port es-

portiu, pensat, precisament, per a la navega-
ció recreativa. 

En aquest sentit, el nostre grup va ma-
nifestar en el darrer plenari que això no era 
acceptable, que calia aturar-ho, que no hi ha 
cap raó per comprometre el nostre litoral au-
toritzant activitats que no s’hi adiuen gens. 

Les platges són de tothom.
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CARTES

PortAventura sobre rodes?
Nova temporada i, com ja és habitual, no-
ves atraccions, un esperat Ferrari Land. Un 
territori caracteritzat per velocitat, accele-
ració potencia, en i...un món sobre rodes.

Pel contrari, no sembla que tot vagi tan 
rodat, en certa manera ara aquest parc està 
icant pal a les rodes a tota persona amb al-
gun grau de discapacitat a no ser, que quedi 
ben acreditat (etiquetat).

Tots som conscients que vivim en una 
societat consumista i no és menys que un 
parc d’aquestes característiques pensi en 
el seva economia però al cap i a la i és un 
negoci  enfocat al turisme familiar, a les 
persones...

Per un moment deixem de pensar en 
consum i pensem en humanitat...relexio-

nem...ja que estem disposats a que la gent 
que més paga passi davant nostra a les llar-
gues cues, també estem preparats per a que 
la gent que tingui cert grau de diicultat en 
aguantar-les passi davant sense tenir que 
donar tantes explicacions.

Com a parc exemplar en l’aspecte mate-
rial m’agradaria, i no crec que sigui l’única, 
que passi a ser un parc exemplar en l’as-
pecte humà i deixi les categoritzacions per 
a fer un oci global a tota persona que vol 
gaudir d’un parc en el nostre territori com 
es Port Aventura. 

 roser costa albiol

«Euro... què?»
A hores d’ara, ningú posa en dubte que el 
Festival d’Eurovisió i la política han anat 

sempre de bracet. Enguany la polèmica 
està servida pel fet que Júlia Samoylova, 
representant russa que pateix una atrò-
ia muscular espinal, ha estat vetada per 
Ucraïna, país organitzador, per haver ac-
tuat a Crimea des que fou annexionada per 
Rússia ara fa tres anys. Tot i les temptatives 
de l’organització per fer de mitjancera i 
apaivagar les tensions entre ambdós pa-
ïsos, no hi ha hagut res a fer i Rússia s’ha 
retirat de la competició. Trobo que, inde-
pendentment dels conlictes polítics, hau-
ria de prevaldre el fair play i considerar el 
Festival com allò que és, una nit de música, 
d’extravagàncies, de diversió i per què no, 
d’un bon gust esporàdic que ocasional-
ment apareix a l’escenari.

Pere Francesc lobo. reus.

+ CONFIDENCIAL

Tocant el cel amb la mà
Els castells són 
hipnotitzadors. La 
majoria de gent 
que es troba de 
front amb una dia-
da castellera, sigui 
seguidora o no, 
acostuma a que-
dar-se una estona 
mirant com les 
estructures apro-
pen els més petits 

al cel. Això mateix els devia passar a aquestes dues monges, que 
ahir al matí van deixar una imatge ben curiosa a la Diada de Ger-
manor dels Xiquets de Tarragona, celebrada a la plaça de l’Antic 
Escorxador. 

Per i algunes promeses i compromisos sense condicions. Brussel-
les aportarà inançament per la celebració dels Jocs Mediterranis 
de Tarragona 2018. Una delegació de l’Intergrup d’Esports de 
Parlament Europeu va visitar ahir les obres que es duen a terme 
de cara a aquest esdeveniment esportiu i apuntava que la partida 
als pressupostos de la Comissió Europea s’hauria d’aprovar abans 
de l’estiu amb una xifra encara per concretar. El copresident 
de l’Intergrup d’Esports de Parlament Europeu Santi Fisas va 
explicar que l’aportació econòmica compta amb el suport de tots 
els eurodiputats catalans, així com els eurodiputats socialistes 
i populars a l’Eurocambra, entre altres parlamentaris d’altres 
països. Fisas apuntava, ahir durant la seva visita a la ciutat, que 
en aquests moments no es pot donar una xifra sobre quan es 
podria destinar als Jocs però augurava que seria una quantitat 
força important que complementarà les partides que l’Estat s’ha 
compromès a aportar, així com altres administracions. L’Ajunta-
ment de Tarragona aconseguia així ahir convèncer la delegació 
de l’Intergrup d’Esports del Parlament Europeu que l’aposta de la 
ciutat pels Jocs Mediterranis 2018 és contundent, malgrat tots els 
esculls que s’està trobant pel camí.

Els Jocs Mediterranis 
Tarragona 2018 tindran el 
suport de Brussel·les
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