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Les obres del nou complex cultural de 
Vic –teatre, auditori i escola de músi-
ca– avancen segons el termini previst, 
que ha de culminar l’abril del 2010 

amb la inauguració de l’equipament. 
Per donar-li nom, l’Ajuntament ha 
convocat una ‘pluja d’idees’ en què 
tothom pot participar, a través d’EL 9 

NOU. Els subscriptors també podran  
ser els primers de descobrir-lo, en les 
visites guiades a les obres que s’orga-
nitzaran els mesos de març i abril.

Un nom per al teatre de Vic
L’Ajuntament obre una ‘pluja d’idees’, en col·laboració amb EL 9 NOU, per trobar un nom a l’equipament
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A partir d’aquesta setmana, 
tothom qui vulgui pot sug-
gerir un nom per al complex 
cultural de Vic, un dels pro-
jectes més ambiciosos que la 
ciutat ha emprès els últims 
anys. L’Ajuntament ha obert 
una pluja d’idees per desig-
nar aquest espai ciutadà, dis-
senyat per l’arquitecte Josep 
Llinàs, que acollirà el teatre 
i auditori de la ciutat, i serà 
també la seu de l’Escola de 
Música i el Conservatori. “La 
campanya ha de servir tam-
bé per anar creant el caliu 
entorn d’aquest nou equipa-
ment ”, explica Xavier Solà, 
regidor de Cultura. 

La participació en el con-

curs es pot fer a través de la 
web de l’Ajuntament de Vic 
(www.vic.cat/plujadidees), 
o bé d’EL 9 NOU. En aquest 
cas, els lectors poden enviar 
un correu a l’adreça club@
vic.el9nou.cat o bé retallar 
la butlleta que sortirà publi-
cada a cada edició del diari, 
a partir d’aquest divendres, 
i enviar-la a la seu d’EL 9 
NOU. El termini màxim per 
fer arribar les propostes és el 
dia 20 de febrer. A principis 
de març, es reunirà un jurat 
que farà una primera selec-
ció de cinc noms finalistes. 
Aquests es posaran a votació 
popular, amb urnes que esta-
ran a disposició de tothom en 
comerços i centres educatius 
vinculats al complex cultural 
(Institut del Teatre, Escola 

de Música i Conservatori...). 
Al final de la consulta popu-
lar, la proposta que surti 
guanyadora s’endurà com 
a premi un abonament per 
a tots els espectacles de la 
primera temporada del nou 

centre cultural, entre 2010 i 
2011. Els finalistes optaran 
a invitacions per a l’acte 
d’inauguració, previst per a 
l’abril del 2010. 

El maig del 2007, l’Ajun-
tament de Vic havia aprovat 

denominar el nou complex 
cultural amb el nom de 
Ramon Montanyà, primer 
alcalde de Vic en l’actual 
època de democràcia. Final-
ment, aquest nom es reserva-
rà per a la sala principal del 
recinte, amb una capacitat 
per a 800 espectadors, en una 
decisió presa d’acord amb la 
família del polític i advocat. 
La sala petita –un auditori 
de música on hi cabran uns 
400 espectadors– portaria el 
nom del compositor i peda-
gog Joaquim Maideu.  “És el 
mateix model que s’aplica en 
llocs com l’Auditori”, explica 
Xavier Solà. 

Les obres del complex cul-
tural, mentrestant, avancen 
al ritme previst. L’any 2009, 
el projecte rebrà una injecció 

de 3 milions d’euros més, 
que provenen del Ministeri 
de Cultura. Aquesta set-
mana, en la visita a Madrid 
d’una delegació encapçalada 
per l’alcalde, Josep M. Vila 
d’Abadal, es va negociar la 
continuïtat de les inversions 
en el tram final del projecte, 
l’any 2010. “El procés podria 
ser semblant al d’aquest 
any, a través d’esmenes als 
pressupostos presentades del 
grup de CiU”, explica Xavier 
Solà. En aquests moments, 
del cost total de 26,5 milions 
previst per al complex cultu-
ral, falten 8 milions d’euros. 
Fins ara, l’Ajuntament hi ha 
hagut d’aportar 8,3 milions 
d’euros, provinents de la 
venda de l’antic solar del 
Teatre Atlàntida.

Falten 8 milions 
d’euros per tancar 
el finançament 
total del projecte

Visites guiades per als subscriptors
Vic Els subscriptors d’EL 9 NOU podran conèixer 
de primera mà les interioritats del nou complex 
cultural de Vic (a la foto, en el seu estat actual), a 
través de visites guiades pels tècnics municipals i 
de l’empresa Fomento de Construcciones y Con-

tratas (FCC), adjudicatària de l’obra. Les visites 
estan previstes els dissabtes 21 i 28 de març i 8 
i 25 d’abril, al ritme de tres grups cada dia. S’es-
tablirà un recorregut que garanteixi la seguretat 
dels visitants dintre del recinte de les obres, amb 
una durada de 45 minuts i limitat a 20 persones 

en cada sessió. L’obertura de la inscripció es farà 
pública més endavant, a través d’EL 9 NOU. Prè-
viament, també s’hauran fet visites guiades per a 
col·lectius professionals directament interessats, 
com el Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi d’Apare-
lladors i Arquitectes Tècnics. 

El Ministeri de Cultura referma el seu compromís amb el Mercat de Música Viva de Vic

Vic, capital permanent de la música popular

Vic
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Vic serà la seu permanent 
d’un consell de les músiques 
populars i actuals que depèn 
de l’Institut Nacional de les 
Arts Escèniques i la Música 
(INAEM). Aquest consell 
integra representants de tot 

l’Estat espanyol, i es reunirà 
periòdicament a Vic. El direc-
tor de l’INAEM, Juan Carlos 
Marset, va confirmar l’aposta 
per la ciutat en una reunió 
que dimarts va mantenir a 
Madrid amb la delegació 
municipal que encapçala-
va l’alcalde, Josep M. Vila 
d’Abadal, i de la qual forma-

ven part els tinents d’alcalde 
Josep Burgaya i Xavier Solà.

La decisió de situar a Vic 
una comissió ministerial 
“dóna musculatura al Mer-
cat de Música Viva”, segons 
Josep Burgaya, i el referma 
com a “plataforma de refe-
rència per a la projecció 
de la música, a l’interior 

de l’Estat i cap enfora”. En 
aquest sentit, es pensa “en 
tots els mercats de relació 
que genera la música hispà-
nica”, que inclouen Portugal 
i l’Amèrica Llatina, diu 
Xavier Solà. L’INAEM està 
posant en marxa comissions 
sectorials per a cada àmbit 
de la música (clàssica, folk, 

contemporània...). Vic va fer 
un pas decisiu, a l’acollir el II 
Foro Estatal de las Músicas 
Populares, durant la passada 
edició del MMVV. 

El compromís de Cultura 
allunya també la possibilitat 
que qualsevol altra ciutat 
desenvolupés un esdeveni-
ment semblant al MMVV. 
L’acord adoptat aquest 
dimarts s’haurà de ratificar 
en un conveni que signaran 
l’alcalde de Vic i el ministre 
de Cultura, César Antonio 
Molina. 


