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CULTURA

Detingut un conductor
que quadruplicava la
taxa d’alcoholèmia i
tenia el carnet retirat
Els Mossos d’Esquadra van de·
tenir ahir un home de 54 anys
per conduir sota els efectes de
l’alcohol i amb privació judi·
cial del permís. Els fets es van
produir a les dues de la mati·
nada a la carretera N·340a, a
l’alçada del barri de Torreforta,
a Tarragona. Una patrulla que
feia un dispositiu preventiu
d’infraccions de trànsit es va
aturar a un semàfor i ha obser·
vat com un vehicle que venia
darrere d’ells va donar un cop
de volant per entrar a Torre·
forta sense senyalitzar la ma·
niobra ni respectar l’indicatiu
vermell del semàfor. Quan va
aturar el vehicle infractor van
comprovar que el conductor
presentava símptomes clars
d’anar sota els efectes de l’al·
cohol. Després de fer·li la
prova d’alcoholèmia va donar
positiu amb un resultat de 0,91
mg/l. Tot seguit, els Mossos
van comprovar que l’home
tenia vigent una suspensió
judicial del seu permís per la
qual no podia conduir ins al
juny del 2019. A més a més, en
els darrers anys, el jutjat havia
emès una ordre de retirada
temporal del carnet en dues
ocasions més. ACN

CRISTINA AGUILAR

El Metropol arranjat
es transformarà
en un centre en
homenatge a Jujol
L’Ajuntament vol convertir els pisos superiors en
una mostra de l’arxiu de l’arquitecte modernista
Peñalver

La ciutat de Tarragona podria te·
nir, inalment, un lloc per home·
natjar Jujol. I seria precisament al
mateix ediici del teatre que l’ar·
quitecte va projectar a principis
del segle XX: el Metropol. Ajun·
tament, Generalitat i la família
de l’artista es donen la mà per tal
de fer realitat un projecte parlat
ja fa anys. Els dos pisos superiors
del teatre ubicarien l’arxiu per·
sonal, que inclouria –segons va
explicar el seu ill– articles de tot
tipus: des de projectes, dibuixos,
objectes, escultures..., qualsevol
cosa que hagués utilitzat ell tin·
dria la seva petjada.
En aquest moment, la major
part d’aquest arxiu (que pertany
a la família) es troba al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, a
Barcelona, i seria traslladat a
la ciutat. Però aquest projecte

no és l’objectiu a curt termini,
ja que primer es vol arranjar el
teatre, segons es va dir ahir a la
presentació d’aquesta iniciati·
va. Les ganes no són només de
l’Ajuntament, que vol impulsar
el projecte de totes totes, ins i
tot demanant fons a la Comu·
nitat Europea; sinó que la Ge·
neralitat també posa el seu gra
de sorra per tal de «rehabilitar
íntegrament l’ediici del Metro·
pol, mantenint en tot moment el
rigor històric d’aquesta joia mo·
dernista».
Com no podria ser d’un al·
tra manera, Josep Maria Jujol,
ill del prestigiós arquitecte col·
laborador de Gaudi, va mostrar
la seva satisfacció davant la pos·
sibilitat que la ciutat natal del seu
pare volgués conservar la seva
memòria. «Content i esperan·
çat», va dir que se sentia. Va afe·

L’arquitecte Llinàs, el regidor de Cultura, el fill de Jujol i el conseller de Cultura van visitar l’edifici.

Remodelar l’edifici
per ubicar el centre
d’interpretació costarà 2
milions d’euros
gir que el concepte d’arquitecte
era poc precís quan es parlava de
Jujol. «Ell és un artista, i per tant,
té dibuixos, pintures, escultu·
res..., ho tocava i dominava tot».
Per tant, aquest llegat familiar

tindrà una riquesa transversal.
La intervenció al teatre comen·
çarà a fer·se realitat el 2017.
El pressupost necessari per a
la restauració completa de l’edi·
ici tindrà un cost de 2 milions
d’euros, que és pretén que siguin
aportats per la UE, tot i que, si
no és així, també es contempla
treballar per la via dels recur·
sos privats. «Esgarrapem el que
puguem perquè sigui possible,

tenim un deute amb Jujol. Tar·
ragona no pot obviar ni la seva
obra, ni el modernisme», va dir
Josep Maria Prats, regidor de
Cultura. Fa uns cinc anys, l’arqui·
tecte Josep Llinàs ja va elaborar
un avantprojecte que ara serà
actualitzat.
Les obres de restauració ani·
ran a càrrec del Centre de Res·
tauració de Béns Mobles de Ca·
talunya.

