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Tarragonés al dia
El Morell

2.000 persones han gaudit de 
la cultura al Teatre Auditori

La temporada ha sigut molt positiva i la venda en línia ha donat molts bons resultáis

REDACCIÓ
EL MORELL

Cinc mesos després del seu inici, 
arriba el moment de fer balang de 
la temporada 2021 del Teatre Au
ditori del Morell. Una temporada 
que ha estat atípica, pels afora- 
ments limitats, els conflnaments 
comarcáis i les mesures higiéni- 
ques i de seguretat que sitan ha- 
gut d’implantar, pero també molt 
satisfactoria per la resposta del 
públic.

Així, practícament 2.000 perso
nes han gaudit de la desena de 
propostes que han pujat a l’esce- 
nari des del mes de gener i fíns 
aquest mateix mes de maig, amb 
espectacles musicals, teatrals, in- 
fantils, de circ... Una temporada 
amb unes bones xifres a la qual la 
banda famüiar El Pot Petit ha po- 
sat el colofó final aquest diumen- 
ge 9 de maig, amb dues funcions 
amb totes les entrades exhauri- 
des. «Estem realment contents de 
la resposta del públic, ja  que la 
meitat deis espectacles han penjat El concert que es va fer durant aquesta temporada d’EI Pot Petit. foto:cedida

el cartell d’entrades esgotades», 
indica Mónica Casas, regidora de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament 
del Morell.

«A més, to thom  ha  in teg ra t 
molt bé totes les mesures preven- 
tives, amb un aforament limitat al 
50%, Pús de la mascareta, la pre
sa de temperatura, l’aplicació de 
gel hidroalcohólic i les entrades i 
sortides esglaonades», continua 
M. Jesús Valldosera, també regi
dora de la mateixa área.

Val a  dir que els espectacles 
amb més espectadors han estat 
Bona Gent, de Quim Masferrer i 
Trópico de Covadonga, de Rodrigo 
Cuevas, seguits d'Els Burgarol i Els 
Gossos. «També cal em fatitzar 
l’augment de públic menor de 30 
anys, que creiem que és molt im- 
portant enganxar-lo al consum de 
cultura», reivindica Valldosera. I,

Per poder dur a term e les 
diferents obres de teatre 
s’han  pres totes les 
mesures de seguretat

en el primer any de venda Online 
d’entrades —a través de la plata
form a elm orell.koobin .cat— , 
«més del 70% de localitats s’han 
venut a través d’aquesta via», ex
posa Casas, «la qual cosa ens fa 
valorar molt positivament haver 
obert aquesta nova forma de rela
cionar-nos amb el públic».

Un any en qué, més que mai, la 
regidoría de Cultura i Festes ha 
apostat per la cultura segura, po- 
sant sempre al centre la salut, 
pero a lho ra  in te n ta n t cu idar 
d’aquells sectors més essencials 
de les nostres vides.

Constantí

Més de set milions 
d’euros d’inversions 
per millorar els servéis

Instants de la presentado de les invercions. foto:cedida

REDACCIÓ
CONSTANTI

És un pía d’inversions sense 
precedents al municipi que 
vol també ajudar a la 
reactivado económica i 
s’aplicará a partir d’aquest 
any 2021

EAjuntament de Constantí va pre
sentar el dijous les actuacions 
previstes en Gran Pía d’inversions 
2021-2024 aprovat en Pie Ex- 
traordinari d u ran t aquest mes 
d’abril per unanimitat de tots els

grups mundpals. Eacte s’ha fet a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament 
i ha comptat amb la presencia de 
l’alcalde, Óscar Sánchez, els por- 
taveus deis grups muncipals Sil
via Puerto (Compromís per Cons
tantí) i Josep M. Franqués (Junts 
per Constantí), i altres represen- 
tants del consistori.

Durant la presentado s’han re- 
passat totes i cadascuns de les 
actuacions que preveu aquest 
ambiciós pía de 7.036.009 26 €, 
sense precedents al m unicipi, 
destinat a millorar la qualitat de 
vida i els servéis que es presten a 
la  c iu tadania i que, al m ateix

temps, contribuirá a la reactiva
d o  de la  inversió i l’activ ita t 
económica.

De totes les actuacions destaca 
Els dos milions d’euros per a la 
transformado de l’auditori inidat 
l’any 2011, replantejant un nou

espai cu ltu ral de referencia a 
Constantí. Un projecte en el que 
s’está treballant des de fa més 
d’un any de manera conjunta en
tre tots els Grups Municipals amb 
l’objectiu d’atorgar-li més fundo- 
n a l i ta t .  Es p re v e u  d e s tin a r

1.820.000 euros en obres de re
n o v ad o  in teg ra l deis carrers 
Sant Pere i M ajor (des de la 
plaga de les escoles velles fins a 
la rotonda de sortida a Tarrago
n a ) .  A m és, es d e s t in a r a n
500.000 euros d’inversió en  pa- 
trimoni: amb el projecte de reha
b ilitado  de la m uralla i l’antic 
refugi.Tanmateix es contem pla 
una partida de 100.000 euros per 
a l’ampliació i reparació del ce- 
mentiri municipal. D’altra banda, 
s’indouen també altres inversions 
com són: el projecte executiu del 
nou complex esportiu amb pisci
na coberta , la construcció de la 
sala de vetlles, la primera fase de 
renovado de les voreres del Grup 
Centcelles, la renovació integral 
del carrer Serapi i la construcció 
d’una pista multiesportiva i skate 
a l’Avinguda Andorra, un projec
te de rutes a peu i en bicileta, la 
millora de víais i senyalització i 
construcció d’una rotonda al PIC, 
arranjament de camins rurals, i 
intervencions a la xarxa d’aigua 
amb la renovació deis Pous Pas- 
tolí, deis Horts i millores en  els 
dipósits. Tot plegat es fará sense 
incrementar els impostos.
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