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La solució per als proble-
mes de soroll de la sala La
Paloma és ficar-la en una
caixa aïllada –feta de tot-
xo–, que n’ha de restablir
el perímetre. Refer, doncs,
el rectangle que ha ocupat
històricament entre els
carrers del Tigre, de Sant
Vicenç i de la Paloma, i
que amb els anys s’ha anat
ampliant amb la incorpo-
ració dels baixos de les
finques adjacents. El pla
dissenyat per l’expert en
acústica Higini Arau reco-
mana deixar d’utilitzar
aquests baixos, refer les
parets que es van obrir per
unir-los amb el recinte, i
afegir un segon mur sepa-
rat de l’original i també
dels blocs veïns, per crear
un aïllament total, com es
fa amb els vidres dobles.

La gerent de La Paloma,
Mercè March, ha explicat
que a canvi aprofitarien es-
pais que hi ha sota el terra
de la sala, on antigament hi
havia una foneria, els forns
de la qual són al subsòl.
Sota la pista de ball farien
un gran vestíbul de recep-
ció, que evitaria la cua de
gent a la cantonada dels
carrers del Tigre i de Sant
Vicenç. És una altra mesu-
ra per evitar sorolls i un re-
curs per obtenir més espai
utilitzable, perquè les ta-
quilles, el vestuari i els la-
vabos –ampliats– també
estarien sota terra. March
ha suggerit construir un tú-
nel subterrani des de la
ronda de Sant Antoni fins
a aquest vestíbul.

Amb túnel o sense,
aquest projecte pren unes
dimensions econòmiques

inassumibles per al pro-
pietari de la sala, ja que la
nova paret s’ha de cons-
truir sense tocar els murs
originals, que tenen una
decoració catalogada. Per
això March, que no ha vol-
gut dir quin és el cost esti-

mat de l’obra, demana a
l’Ajuntament subvencions
coherents amb la rellevàn-
cia històrica de la sala.

Els veïns, que protesten
pel soroll des que La Palo-
ma funciona com a disco-
teca, han decidit posar el

cas a les mans de l’advocat
Lluís Gallardo, expert en
assumptes relacionats
amb la contaminació acús-
tica. Gallardo diu que els
veïns estan «amoïnats»
perquè temen que amb
l’obra es vulgui justificar

la reobertura de la discote-
ca. Gallardo ha assegurat
que si passa, portaran als
tribunals els responsables
de la sala i l’Ajuntament,
per incomplir l’ordenança
d’establiments de pública
concurrència, en vigor des

del gener del 2004, i que
no permet l’obertura de
discoteques a tocar d’habi-
tatges. «La Paloma no té
permís de discoteca sinó
de sala de festes, que és
com els veïns accepten
que funcioni», ha afegit.

Una gàbia de totxos per a La Paloma
Tot i que alçaran un segon mur perimètric per insonoritzar la sala de ball, els veïns no hi volen una discoteca

� La històrica sala de ball La Paloma,
tancada des de l’1 de gener d’aquest any,
ja té sobre la taula un avantprojecte d’in-
sonorització. L’ha dissenyat el prestigiós

Les proves de so que a finals de gener van realitzar tècnics municipals i tècnics de la sala a La Paloma. / ANDREU PUIG

Finals del segle XIX
� Obren La Paloma en

una antiga foneria

Juliol del 2006
� L’Ajuntament obliga

a tancar la sala
perquè no té ben
regulats els
limitadors de so

15 de setembre del 2006
� L’Ajuntament torna a

autoritzar l’obertura
de La Paloma

22 de desembre de 2006
� L’Ajuntament ordena

un nou tancament
perquè continua fent
soroll, tot i que
acorden que es faci
efectiu l’1 de gener

4 de gener de 2007
� El propietari de La

Paloma desafia
l’Ajuntament i
amenaça d’obrir.

� Comença la
negociació amb
l’Ajuntament per
trobar-hi solucions

12 de gener de 2007
� Primera reunió de

treball entre
l’Ajuntament i la
sala: el consistori es
compromet a
subvencionar la
insonorització

� El projecte de remodelació de la
sala La Paloma, el firma una perso-
nalitat del món de l’acústica arqui-
tectònica: Higini Arau. Des del seu
estudi s’han realitzat desenes de
projectes d’aïllaments i de condi-
cionaments acústics d’un ampli
ventall d’edificis: auditoris –entre
els quals hi ha el de Barcelona–,
palaus de la música –el Palau de la

ROSA DÍAZ / Barcelona especialista en acústica Higini Arau, i
consisteix a construir un segon mur peri-
mètric que l’aïlli completament dels edifi-
cis del voltant. Tenint en compte les ca-
racterístiques de la sala, l’interior de la

Música Catalana–, sales d’audició
d’orquestres simfòniques i de
cambra, teatres –la sala polivalent
del Teatre Nacional de Catalunya,
l’Artenbrut i el Lliure–, òperes,
conservatoris, sales d’assaig, cine-
mes –l’Imax de Barcelona–, pave-
llons esportius –com el Palau Sant
Jordi de Barcelona– i fins i tot un
bon grapat de discoteques d’arreu

qual està catalogat i no es pot tocar, l’obra
té una dimensió gairebé faraònica i per ai-
xò els responsables de la sala reclamaran
l’ajuda econòmica que al seu dia l’Ajun-
tament, amb Carles Martí al capdavant de

–entre altres, Otto Zutz i Univer-
sal–. També ha condicionat dese-
nes de palaus de congressos i con-
ferències, com ara l’edifici Fòrum
de Barcelona. Entre els projectes
que li han donat més prestigi hi ha
sens dubte el condicionament
acústic de la reconstrucció de
l’òpera del Liceu de Barcelona i
del Teatro alla Scala de Milà.

Cultura, els va prometre. Mentrestant els
veïns es miren aquests avenços amb recel
i desconfiança. No permetran, han decla-
rat els seus advocats, que les obres servei-
xin per justificar una discoteca.

LA CRONOLOGIA

Un expert en aïllaments acústics

� L’empresa Foment de
Ciutat Vella (societat mix-
ta formada amb capital pú-
blic municipal i privat), re-
habilitarà l’edifici del nú-
mero 3 del carrer Ciutat,
situat a tocar de l’edifici de
l’ajuntament, al cor de
Ciutat Vella. L’edifici és
de propietat municipal i
segons han explicat fonts
de Foment de Ciutat Vella,
la rehabilitació permetrà
convertir-lo en un equipa-

ment d’ús públic. Tot i ai-
xò, l’Ajuntament no ha de-
terminat ni ha decidit en-
cara quin ús donarà a
aquest espai.

No obstant això, el pro-
jecte d’obres ja està en
marxa i implica la remode-
lació total i complerta de la
finca del número 3 del car-
rer Ciutat. El projecte ha
estat adjudicat mitjançant
concurs públic a l’empresa
Obres i Contratas Penta
SA, i té un pressupost

d’execució d’1.178.052
euros. El termini màxim
d’execució de la reforma
és d’un any i un mes.
Aquest edifici té la parti-
cularitat que està situat a
tocar de l’església de Sant
Just i Pastor. L’absis
d’aquesta església està en-
ganxat a l’edifici de titula-
ritat municipal, fet que
provoca que la remodela-
ció hagi de respectar i tenir
en compte aquesta part de
l’església.

L’Ajuntament rehabilita un edifici
de Ciutat Vella per fer equipaments
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� Les obres d’ampliació
de Port Ginesta, ja finalit-
zades, han convertit el re-
cinte en el port esportiu
més gran de l’Estat espa-
nyol i un dels més grans
d’Europa. Més de 1.400
amarratges, una nova zona
de serveis, i la creació
d’una platja són alguns
dels atractius de la infraes-
tructura portuària, en la
que ha calgut una inversió
d’11,2 milions d’euros. El

conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, va visitar
ahir el port amb l’alcalde
de Sitges, Jordi Baijet.

En total, el recinte ha
pogut guanyar quasi
75.000 m2 entre la zona de
terra i de l’aigua. La inicia-
tiva ha convertit el recinte
en el port esportiu més
gran de Catalunya, i de
l’Estat espanyol, i un dels
majors d’Europa, segons
va assegurar Eladi Ballet-

bó, un dels representants
de Port Ginesta S.A., la so-
cietat que gestiona el re-
cinte.

El conseller Joaquim
Nadal va assegurar que el
govern busca «l’equilibri«
entre el creixement dels
amarratges dels portes es-
portius, i «la protecció del
litoral». «El govern està en
disposició de posar més de
6.000 amarratges sense to-
car ni un metre del litoral«,
va dir el conseller.

Sitges estrena el port esportiu
més gran de Catalunya
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