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Totes es distingeixen per
ser entitats o ateneus amb
una dilatada trajectòria

històrica i, alhora, per ha-
ver assolit una penetració
i una influència social
molt arrelada. Una cir-
cumstància, però, que no
ha impedit que els seus
equipaments necessitin
reformes, en molts casos
estructurals, difícilment
assumibles en un moment
de crisi. Davant d’això, el
govern de Barcelona, en-

capçalat per Xavier Trias,
destinarà aquest any 1,15
milions d’euros a pagar la
reforma dels teatres de
quatre d’aquests col·lec-
tius: els Lluïsos de Gràcia,
el Centre Sant Vicenç de
Sarrià, el Centre Moral de
Gràcia i els Lluïsos d’Hor-
ta. L’assignació els cobri-
rà, de mitjana, el 54% de la
inversió necessària, i en

la majoria dels casos equi-
val al pressupost anual de
cadascuna d’aquestes en-
titats cíviques.

La dels Lluïsos de Grà-
cia serà la remodelació
més voluminosa, ja que in-
clou fer una platea nova i
fer accessible tot l’edifici.
Els han tocat 455.012,03
euros de subvenció i, du-
rant l’any d’obres, hauran
de traslladar l’activitat. Al
Centre Moral de Gràcia
els 214.593,12 euros as-
signats serviran per re-
modelar les dependències
del teatre. Per la seva ban-
da, al Centre Sant Vicenç
de Sarrià (368.209,58 eu-
ros) es millorarà bàsica-
ment la seguretat de l’es-
pai. Finalment, als Llu-
ïsos d’Horta (112.176,27
euros) les millores, ja fe-
tes, s’han concentrat en
gran part en l’escenari. ■
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Trias destina 1,1
milions a refer
quatre ateneus
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a Els Lluïsos d’Horta i
Gràcia, el Centre Sant
Vicenç i el Moral de
Gràcia, els beneficiaris

El teatre dels Lluïsos de Gràcia, que serà remodelat ■ O.D.

La diputació permanent
del Parlament va aprovar
ahir la convalidació del de-
cret llei d’horaris comerci-
als per als pròxims tres
anys, amb els vots de CiU,
ERC, el PSC i ICV-EUiA. El
decret fixa els dies d’ober-
tura comercial per als
anys 2013, 2014 i 2015, i
els festius que podran
obrir, amb un màxim de

vuit. Els dies feiners es po-
drà obrir 72 hores setma-
nals, com ara. Es manté
l’exclusió per als comerços
d’alimentació de menys de
150 metres quadrats. El
decret reforça el model
català de protecció del co-
merç minorista, enfront
del reial decret de l’Estat
que vol implantar la lli-
bertat horària.

Aquesta campanya de
Nadal tindrà com a festius
els dies 8, 16 i 23 de de-
sembre. El diumenge 9 se-
rà l’únic d’aquest mes en
què les botigues seran tan-
cades, excepte als munici-
pis turístics, que poden
obrir cada diumenge. ■

a El Parlament
convalida el decret
que fixa el calendari
comercial fins al 2015
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decret d’horaris
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El comerç obrirà aquest any cada dia fins Nadal, excepte
el diumenge 9 de desembre ■ MAR VICENTE


