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A V U I

dissabte

5 de març del 2005

Club del Subscriptor

D i a r i  A V U I  -  A t e n c i ó  a l  S u b s c r i p t o r :  9 3  3 1 6  3 9  1 4

ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BARCELONA I NACIONAL

DE CATALUNYA
STRAUSS: Capriccio
Director: Franz-Paul Decker

Dissabte 12 de març a les 7 de la tarda.
L'Auditori (Lepant 150, Barcelona)

Si vols participar en el sorteig de 2 entrades,
només cal que truquis al 806 40 46 22* a qualsevol hora del dia.

*Preu màxim telèfon fix: 1,09 e/minut. Telèfon mòbil: 1,51 e/minut. IVA inclòs. Servei subministrat per ATS S.A. Majors de 18 anys.

La llista de guanyadors la publicarem el 9 de març. Els guanyadors caldrà que passin a recollir les entrades a les ofici-
nes comercials del diari AVUI (c/ Consell de Cent, 425, 4a planta) de dimecres a divendres. En cas contrari, no dóna dret a
reclamació ni a cap reemborsament en efectiu. Horari (excepte dissabtes i festius): de dilluns a dijous de 9.30 a 14 h i de
16 a 18.30 h, divendres de 9.30 a 14 h (al fer la trucada caldrà donar el núm. de subscriptor).

RÈQUIEM DE MOZART

Si vols participar en el sorteig de 2 entrades, 
només cal que truquis al 806 404 622* a qualsevol hora del dia.

*Preu màxim telèfon fix: 1,09 e/minut. Telèfon mòbil: 1,51 e/minut. IVA inclòs. Servei subministrat per ATS S.A. Majors de 18 anys.

La llista de guanyadors la publicarem el dia 9 de març. Els guanyadors caldrà que passin a recollir les
entrades a les taquilles de L'Auditori el mateix dia del concert. En cas contrari, no dóna dret a reclama-
ció ni a cap reemborsament en efectiu (al fer la trucada caldrà donar el núm. de subscriptor)

Anna Hlavenkova, soprano
Edita Adlerova, mezzosoprano 
Marian Pavlovic, tenor 
Roman Vocel, baix
Jaroslav Krcek, director

Organitza:

Dijous 10 i divendres 11 de març 
del 2005, a les 21 h, a la basílica 

de Santa Maria del Mar

COR DE CAMBRA PRAGA
ORQUESTRA MÚSICA BOHÈMICA

XAVIER BERTRAL / ARXIU

L’Scenic, tancat des del 2002, es podria recuperar ara com a espai escènic

El consistori de Barcelona farà un concurs públic perquè el local esdevingui un centre cultural privat

L’Ajuntament compra Scenic
per onze milions d’euros

Carles Matamoros
BARCELONA

Amb la iniciativa,
l’Ajuntament vol

allunyar la prostitució
del centre i

dinamitzar la zona
del Paral·lel

L’
Ajunta-
ment de
Barcelona
s’ha gas-

tat 11 milions d’euros
en la compra de l’S-
cenic, l’antic Studio
54, que vol convertir
en un local teatral i
musical que recu-
peri l’esperit tradi-
cional del barri del
Paral·lel.

L’Scenic tornarà a funcio-
nar. En tancar la discoteca
Studio 54, el vell local es va
convertir en un cabaret que
exercia de tapadora del bor-
dell més gran de l’Estat espa-
nyol i que va ser tancat, per
aquesta raó, a mitjans del
2002. Ara, l’Ajuntament, amb
la voluntat d’allunyar la pros-
titució de la zona cèntrica del
barri, ha decidit fer aquesta
inversió amb la intenció de
convertir l’Scenic en un centre
cultural i social que atregui
molt de públic al Paral·lel.

La compra, que previsible-
ment es concretarà durant
aquest mes, representa una
despesa d’11 milions d’euros

que correspon al procés d’ex-
propiació que l’Ajuntament
ha negociat els últims vuit
mesos amb els propietaris del
local.

Segons el regidor de Cultu-
ra de Barcelona, Ferran Mas-
carell, la intenció és convertir
l’antic Studio 54 en “un equi-
pament que tingui relació
amb el món escènic”, i per ai-
xò es convocarà un concurs
públic el mes d’abril vinent.

En aquest concurs, diverses
entitats hauran de presentar
els seus projectes d’usos i ac-
tivitats per al local i l’Ajunta-
ment triarà la proposta que li
sembli més adequada, però no
la subvencionarà. L’Ajunta-
ment vol donar temps als
participants per formular
bons projectes i, per tant, no
té la intenció de fer públic el
guanyador fins a l’estiu. En
qualsevol cas, segons ha in-

format el gerent del districte
de Ciutat Vella, Jordi Parayre,
l’espai que s’estableixi haurà
de desenvolupar “una activi-
tat relacionada amb la cultura
i que contribueixi a la dina-
mització d’aquesta zona del
Paral·lel i la del sud del Raval”.
Aquesta última afirmació co-
incideix amb la forma de
pensar de bona part dels veïns
dels barris del Raval i el Po-
ble-sec que, en el seu moment,

ja van protestar contra la
possibilitat que l’Scenic es
convertís en un prostíbul. Ai-
xí sembla que, amb aquesta
compra, finalment l’Ajunta-
ment ha fet cas de les recla-
macions de les associacions
de veïns i comerciants que fa
temps que demanen un local
que serveixi per recuperar
socialment i econòmicament
la zona de l’avinguda del Pa-
ral·lel.

El guanyador del concurs
no podrà fer gaires canvis en
el teatre adquirit. L’Ajunta-
ment creu que el local no ne-
cessita cap remodelació, ja
que al 2002, quan el van ad-
quirir els fins ara propietaris,
ja s’hi va fer una gran inversió.
De fet, el cabaret que feia la
funció de prostíbul només va
estar obert durant dos dies i
tot és pràcticament nou. Pa-
ral·lelament, representants

del PP i de CIU s’han queixat
del procés seguit per l’Ajunta-
ment del PSC, que s’ha vist
obligat a invertir 11 milions
d’euros procedents de fons
públics després d’atorgar la
llicència a l’Scenic com a sala
de festes polivalent. Segons els
partits opositors municipals,
la llicència, que ara ha estat
expropiada per l’Ajuntament,
no s’hauria d’haver donat mai
a l’Scenic.


