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Demà s’obren les pliques
de les empreses que opten
a fer les obres de millora
del Teatre Principal i el
Blas Infante, situats als
barris del Centre i de Sant
Mori de Llefià, respectiva-
ment. Els treballs tenen un
pressupost de prop de 2,5
milions d’euros en el cas
del Principal i de 900.000
euros per al Blas Infante.
A aquestes millores, que
s’acabaran a final d’any,
s’afegirà la remodelació
de la façana del Principal,
que s’executarà amb fons
del pressupost municipal
d’inversions per a aquest
mandat.

El Principal vol deixar
de ser un teatre de «segona
divisió», en paraules del
director de l’Àrea de Cul-
tura, Mateu Chalmeta, que
assegura que les obres que
es faran aquest any en
aquest equipament i en el
de Llefià serviran per po-
sar-los «a l’altura del segle
XXI» pel que fa a la nor-
mativa d’accessibilitat, se-
guretat i materials cons-
tructius.

Grades mòbils
La remodelació més es-
pectacular es farà al Prin-
cipal, on està previst refer
tot el pati de butaques i
substituir-lo per unes gra-
des retràctils que perme-
tran amagar els seients i
que l’equipament es pugui
fer servir amb la platea ne-
ta de cadires o només amb
una part de les butaques,
en cas que es necessiti més

espai per fer d’escenari.
D’aquesta manera el teatre
guanya en polivalència i
tindrà més prestacions de
les que ofereix a hores d’a-
ra. Tal com explica Chal-
meta, aquest canvi perme-
trà programar al Principal
cicles com ara el festival
Blues i Ritmes. «En el cas
d’alguns concerts té més
sentit que el públic estigui
a peu dret o que només hi
hagi una part de la platea
per seure-hi.» Tot i que no
vol parlar d’especialitza-
ció, el director de Cultura
avança que el Principal
podria acollir actuacions
de música i de dansa i re-
corda que l’acústica d’a-

quest equipament «és mi-
llor que la del Zorrilla per
alguns tipus de música». A
més, avança que s’està es-
tudiant dotar el teatre dels
ancoratges necessaris per
poder-hi fer actuacions de
circ «si l’estructura ho per-
met». Una altra de les mi-
llores previstes és la recu-
peració de l’amfiteatre, el
que anys enrere havia estat
l’Espai Insòlit. Aquest es-
pai es podrà fer servir per
ampliar l’aforament del
pati de butaques o bé de
manera independent per
programar-hi espectacles
de petit format. L’afora-
ment total de l’equipa-
ment estarà al voltant de

les 380 localitats.
La remodelació afectarà

també la zona del vestíbul,
on un dels canvis signifi-
catius serà la desaparició
de les escales de l’entrada
per situar l’entrada a l’al-
çada de la vorera. D’a-
questa manera, l’equipa-
ment serà totalment acces-
sible per a les persones
amb mobilitat reduïda.
També es farà una redistri-
bució dels espais que in-
clourà la construcció de
nous lavabos i el canvi de
les escales d’accés a l’am-
fiteatre. La coberta se
substituirà perquè la que hi
ha ara és d’uralita, un ma-
terial no apte i que s’ha de

retirar de manera especial.

Espais separats
En el cas del centre cultu-
ral Blas Infante, les obres
permetran separar el teatre
de la zona d’hotel d’enti-
tats, amb dues entrades in-
dependents. Aquesta re-
modelació comportarà l’a-
lliberament d’espais al pri-
mer pis, on algunes enti-
tats andaluses tenen la seu.
Es faran millores al vestí-
bul del teatre, on se situa-
ran els lavabos, que abans
estaven a la primera plan-
ta; es reforçarà l’escenari i
també es duran a terme al-
gunes obres a la platea, on
es canviarà el paviment.
En aquest cas el pressu-
post inclou també la remo-
delació de la façana del
carrer d’Andrés Segovia,
en què hi haurà un espai
per posar la cartellera i les
dues entrades indepen-
dents: una, pel teatre i l’al-
tra, per l’hotel d’entitats.

Està previst que les mi-
llores dels dos equipa-
ments es puguin inaugurar
a principi del 2010, coinci-
dint amb l’inici de la capi-
talitat cultural de Badalo-
na. Un cop estiguin en fun-
cionament, l’Ajuntament
farà que hi hagi una única
programació del que es co-
neix com a Centre d’Arts
Escèniques de Badalona,
que engloba el teatre Zor-
rilla, el Principal i el Blas
Infante. El que encara no
té data és la creació d’un
ens gestor per a aquests
equipaments.

El Teatre Principal i el Blas Infante es
remodelaran a fons aquest any

Les obres, pressupostades en prop de 3,5 milions d’euros, permetran millorar les instal·lacions

Les millores al Teatre Principal inclouen l’eliminació de les escales de l’entrada. / M.M.

● El Teatre Principal i el Blas Infante, dos
equipaments culturals de Badalona dedicats a
les arts escèniques, aquest any es remodelaran
a fons. Les millores, que inclouran qüestions

MARTA MEMBRIVES / Badalona relacionades amb l’accessibilitat i la seguretat,
permetran posar els equipaments al dia i digni-
ficar-ne les instal·lacions amb diners proce-
dents del fons estatal d’inversió local (FEIL).
Hi ha pressupostats prop de 3,5 milions d’eu-

ros, als que s’afegiran diners procedents del
pressupost municipal d’inversions, que es des-
tinaran a la remodelació de la façana del Teatre
Principal. L’objectiu és convertir els dos tea-
tres en equipaments de «primera divisió».

● L’Ajuntament de Mont-
gat ha estrenat el servei lo-
cal de defensa i informació
dels consumidors i usua-
ris, una oficina de caràcter
municipal que substitueix
el servei que fins ara pres-
tava la Diputació de Barce-
lona i que continuarà de-
senvolupant-se a la seu
consistorial de Serveis So-
cials. A partir d’ara, però,
l’activitat d’aquest servei

s’incrementarà notable-
ment, ja que fins ara la Di-
putació només l’oferia un
dia al mes i, a partir de di-
lluns, un tècnic municipal
especialitzat en l’orienta-
ció i defensa dels drets dels
consumidors atendrà, un
dia a la setmana, els dubtes
i les inquietuds dels usua-
ris que hagin concertat cita
prèvia. Amb l’extensió
d’aquest servei i, segons la
regidora de Consum de

l’Ajuntament de Montgat,
Cristina Ares (PSC), el
consistori preveu que el
centenar d’atencions fetes
al llarg del 2008 es dobli
durant aquest any, a banda
de potenciar la mediació
per resoldre conflictes que
puguin tenir els ciutadans.

Pel que fa al contingut
de les consultes, Ares es-
pera que aquest any vagin
en la mateixa línia que en
els darrers anys, com ara

les relacionades amb l’ha-
bitatge i les factures de te-
lefonia mòbil, d’internet o
d’algun servei bàsic com
per exemple l’electricitat.

Per la seva banda, l’al-
calde de la vila, Jordi
Ràmia (PSC), va justificar
la necessitat d’ampliar
aquest servei per l’aug-
ment poblacional del mu-
nicipi i la demanda crei-
xent per part d’una societat
més consumista.

Montgat estrena la seva pròpia oficina
municipal d’informació al consumidor

JOSE G. NAVARRO / Montgat

Ares –a la dreta–, presentant el servei de consum. / J.G.N.

Sant Adrià dedica
les XII Jornades
Solidàries a la
cooperació amb
el Marroc i a la
Mediterrània
● Sant Adrià de Besòs. Les
Jornades Solidàries de
Sant Adrià de Besòs,
que aquest any celebren
la seva dotzena edició
sota el lema La Medi-
terrània, espai de co-
operació (el Marroc),
arrenquen aquesta tarda
amb la intenció d’apro-
par als ciutadans els ve-
ïns i veïnes de la vila
originaris d’aquest país
del Magrib i, sobretot,
el poble amazic, que
lluita per la supervivèn-
cia de la seva identitat,
la seva cultura, la seva
llengua i la seva lliber-
tat.

L’acte inaugural de
les jornades es farà
(19h) a la biblioteca Ri-
cart i tindrà la presencia
de Lounes Belkacem,
president del Congrés
Mundial Amazic. En el
programa d’activitats,
aquest any es repetirà la
Bicicletada Solidària
(diumenge) i el Cinema
Fòrum (divendres 3
d’abril) a l’Ateneu
Adrianenc.

Un dels plats forts de
les jornades serà la Fira
d’Entitats de Solidari-
tat, dissabte 28 de març
(de 10 a 20h) a la plaça
de la Vila, amb l’actua-
ció al matí de Tanaka
Teatre, amb l’especta-
cle Contes del mar de
les germanes Baldufa i
un concert amb Boarfa,
cantautor amazic, i el
ritme de Rumbamazig-
ha per a la cloenda de la
fira. També, i fins al
proper 26 de març, es
podrà visitar a la sala de
la biblioteca l’exposi-
ció La Mediterrània,
una cruïlla de pobles. /
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