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El Teatreneu està en venda per problemes econòmics

L'edifici del Teatreneu, situat al carrer Terol, està valorat en més de quatre milions d'euros

M. Monedero
La temporada no ha començat gaire bé pel que fa a les sales barcelonines de petit i mitjà format. A
l'anunci de tancament de l'Artenbrut de la setmana passada, cal sumar-hi les dificultats que travessa un
altre teatre del barri de Gràcia, el Teatreneu, l'antiga seu de la coopeativa dels teixidors a mà.
L'empresa propietària, 840ABC S.L, ha posat a la venda l'edifici que està situat al carrer Terol perquè "el
teatre no pot fer front als pagaments amb Hisenda, que pugen a 42.000 euros", anuncia Josep
Salvatella, que és qui està al capdavant de l'empresa propietària i també de les dues empreses
(Companyia Teatreneu S.L. i Activitats i Realitats S.L.) que gestionen l'activitat artística que mostra
aquest teatre.

Ell mateix denuncia que "l'Ajuntament" els ha "denegat la subvenció de 24.000 euros" amb què, en part,
"pensàvem pagar els deutes a Hisenda". A més a més, Salvatella també critica que la Generalitat no els
ajudi. "L'any passat vam rebre 48.000 euros", assegura, sense voler renunciar en cap moment a trobar
una via de continuïtat per a les dues sales del teatre. Per tal d'intentar arreglar les coses, ha demanat de
reunir-se amb Ferran Mascarell, el regidor de Cultura, "perquè m'expliqui per què me l'han denegat, la
subvenció". "És més, els mateixos representants d'Hisenda volen que l'Ajuntament els doni
explicacions".

L'espai i l'edifici que ocupa el Teatreneu està valorat, ara com ara, "en més de quatre milions d'euros",
segons assegura Salvatella. El responsable del teatre, amb tot, confia que el Teatreneu trobi la manera
d'arribar a bon port. Malgrat tot, hi haurà un moment, "d'aquí a un parell de mesos", en què es veurà
obligat a "prendre una decisió".

Reobert el juliol del 1999 després d'un any de remodelacions en què s'hi van fer obres per uns 2,5
milions d'euros, el Teatreneu consta de la Sala Xavier Fàbregas, amb un aforament de 372 butaques,
una segona sala més petita dedicada al cafè-concert i un bar-restaurant.
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