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Quina “creu” de cadires…

La Creu de Sant Jordi és una distinció de la

Generalitat de Catalunya amb la finalitat de “premiar les

persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin

prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la

seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i

cultural”.

L'Associació Cultural Esplai i els Pastorets la van

rebre l'any 2007, com a “reconeixement a una

manifestació cultural que, des del 1878, es troba molt

arrelada i és ben representativa de la nostra cultura

popular i tradicional, organitzat per una entitat que ha

sabut prosseguir amb èxit una tradició ben valuosa, a més

de promoure i dinamitzar amb eficàcia altres iniciatives

culturals”.

Al cap de nou anys, i després de la realització

d'algunes fases del projecte de rehabilitació del Teatre

Esplai, alguns dels elements encara estan en una situació

precària i sense data de finalització. Especialment crític és

l'estat de la platea, ja que el pati de butaques es troba

completament buit i cal recórrer al muntatge d'una grada

provisional i al suport de l'Ajuntament de Puig-Reig, que

cedeix 400 cadires de plàstic de foma desinteressada,

paral·lelament a la realització d'altres iniciatives

reivindicatives.

Aquesta situació no es pot perllongar més en el

temps i, a la vegada, trobar la solució definitiva és

imprescindible per garantir el present i el futur de la

nostra associació, la qual ha destinat una gran inversió

d'esforç d'energies i recursos per tal d'arribar fins aquí i ja

és hora de poder correspondre amb la mateixa qualitat i

comoditat als nostres espectadors.

Hem d'aconseguir un teatre de tots i per a

tothom. Junts compartirem el compromís de l'Ametlla de

Merola amb la cultura i les tradicions de Catalunya i

posarem en valor la importància que té conservar el teixit

associatiu i cultural com a principal patrimoni del nostre

territori. Les raons per ser mereixedors d'una Creu de Sant

Jordi són ben clares, no podem permetre que hagin de

conviure amb la provisionalitat d'una cadira de plàstic i,

definitivament, hem de poder seure en una butaca.
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