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«Un teatre de primera di-
visió.» Amb aquestes pa-
raules qualificava el regi-
dor de Cultura i Patrimoni,
Mateu Chalmeta (ERC), el
teatre Blas Infante durant
la visita a l’equipament
que servia per certificar el
final de les obres de remo-
delació i millora de l’equi-
pament. Els treballs, sufra-
gats amb recursos proce-
dents del fons estatal d’in-
versió local (FEIL), han
tingut un cost de 900.000
euros, als quals se n’hi han
afegit uns 100.000 més.

La sala, situada a Llefià,
es converteix amb el teatre
públic amb més aforament
de Badalona, amb 428 lo-
calitats, només tres més
que el Zorrilla, però amb la
diferència que totes estan
situades a la platea i gau-
deixen d’una bona visibili-
tat de l’escenari a causa de
la inclinació pronunciada
del pati de butaques. S’hi
mantenen els mateixos
seients, que es conserva-
ven en bon estat, però s’ha
canviat la pavimentació i
s’han instal·lat aparells de
climatització que perme-
tran fer servir l’equipa-
ment en condicions els
mesos més freds i més cà-
lids de l’any. També s’han
fet millores en la coberta
de l’edifici, s’ha reforçat
l’escenari i s’ha arranjat la
sortida d’emergència, que
dóna a la carretera Antiga
de València.

Les millores es fan tam-
bé visibles a la façana de
l’equipament, que dóna al

carrer d’Andrés Segovia,
el qual s’ha remodelat de
manera integral i que té un
espai de vidre destinat a la
cartellera i una porta nova
d’accés.

El teatre ha eliminat
completament les barreres
arquitectòniques perquè
sigui accessible a les per-
sones amb mobilitat reduï-
da. Per aquest motiu tam-
bé s’han situat els lavabos
al vestíbul del teatre, a la

planta baixa de l’equipa-
ment. Abans eren al pri-
mer pis i eren compartits
amb les entitats culturals
andaluses que hi tenen la
seva seu.

Dos accessos separats
La remodelació representa
també la separació total de
la sala de teatre i l’hotel
d’entitats que hi ha a la pri-
mera planta, que fins ara
havien compartit un únic

accés. Ara hi ha entrades
separades per a tots dos
equipaments amb dues
portes independents. Per-
què això sigui possible
s’ha canviat la ubicació de
les escales. Amb aquest
canvi, les entitats guanyen
una sala polivalent. Les
millores també inclouen
alguns aspectes de la dis-
tribució interior, com ara
el fet que els despatxos són
més grans.

El Blas Infante serà el teatre públic
amb més aforament de Badalona

Les obres de remodelació deixen l’equipament totalment habilitat i el separen de l’hotel d’entitats

La sala serà molt més confortable amb els aparells de climatització ja instal·lats. / M.M.

● El teatre Blas Infante començarà l’any total-
ment remodelat després que s’hagin enllestit
les tasques de condicionament que han servit
per dignificar la sala i donar-li un accés inde-

● El teatre Blas Infante es
presentarà en societat amb
una jornada de portes
obertes que amb tota pro-
babilitat es farà a mitjan
gener, tal i com ha avançat
el regidor de Cultura i Pa-
trimoni, Mateu Chalmeta.
El regidor explica que per
inaugurar el teatre s’ha
pensat en la possibilitat de
programar «un muntatge
de teatre per a tota la famí-
lia» el mateix cap de set-
mana de les portes obertes.
L’equipament de Llefià
tornarà a estar en funcio-
nament ben aviat i podrà
donar resposta a les neces-
sitats de les entitats de la
ciutat i, especialment, dels
barris del voltant, que el
fan servir per organitzar
tota mena d’esdeveni-
ments culturals. Chalmeta
assegura que la voluntat
municipal és que el teatre
continuï acollint aquestes
activitats i a partir del mo-
ment que s’obri ho pugui
fer «en condicions òpti-
mes», i que també es pu-
guin programar especta-
cles professionals. El regi-
dor apunta que totes les
entitats i promotors privats
que el vulguin fer servir
hauran d’abonar els preus
públics que s’han fixat, tal
com ja s’està fent al teatre
Zorrilla i es farà al Princi-
pal quan entri en funciona-
ment, un cop acabades les
millores que s’hi fan.

MARTA MEMBRIVES / Badalona pendent al de l’hotel d’entitats que hi ha a la
primera planta de l’equipament. Un cop acaba-
des les obres de reforma, la sala té un afora-
ment de 428 persones, amb només tres buta-
ques més que el teatre Zorrilla, cosa que el con-

verteix amb l’equipament públic d’arts escèni-
ques amb més aforament de Badalona. Un cop
estigui obert, els usuaris ja no hauran de passar
ni fred ni calor i tothom hi podrà accedir sense
barreres arquitectòniques.

Portes obertes,
al mes de gener

● Cada dilluns durant
dues hores a partir del
mes de gener, el cen-
tre cívic Les Mallor-
quines de Montgat se-
rà la seu d’un curs
d’iniciació de tècni-
ques de circ com ara
malabars, equilibris
sobre objectes, acro-
bàcies, aeris (trapezi, i
aro) i pallassos. El ta-
ller durarà fins al mes
de juny i anirà a càrrec
de professionals de
l’escola Rogelio Ri-
vel i l’escola de circ
de l’Ateneu Popular
de Nou Barris. Per in-
formar-se més àm-
pliament i per inscriu-
re’s en l’activitat, els
interessats han d’a-
dreçar-se al centre cí-
vic o trucar al número
934 690 737 de di-
lluns a divendres de
9.00 a 21.00 h. El curs
està organitzat per la
Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de
Montgat. / EL PUNT

MONTGAT
El centre cívic Les
Mallorquines inicia
un taller de
tècniques de circ

● Amb el lema Sense anar
més lluny a Santa Coloma
ho trobaràs tot, l’Agrupa-
ció del Comerç i la Indús-
tria (ACI) i l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gra-
menet estan impulsant
aquests dies una campa-
nya d’imatge que pretén
animar els ciutadans a fer
les compres dins del muni-
cipi. Durant les festes na-

dalenques s’estan distri-
buint missatges a través de
176 banderoles com ara
Compra responsable; Es-
talvia benzina, Per què pa-
gar més i Evita cues. Tam-
bé s’han editat cartells
promocionals que exhi-
beixen els comerços de la
ciutat i 18 anuncis que es-
tan repartits entre els opis
de la ciutat.

En paral·lel, un any més,
s’ha apostat pel tradicional

enllumenat nadalenc que
s’ha instal·lat als princi-
pals eixos comercials de
Santa Coloma. Tot l’enllu-
menat de la via pública de
Santa Coloma, depenent
de l’Ajuntament, ja utilit-
za en bona part de la ciutat
criteris de sostenibilitat i
estalvi per un consum
d’energia responsable
amb el medi ambient.

La principal novetat
d’aquest any, però, és la

decisió conjunta de l’A-
juntament i els comer-
ciants locals de no gastar
diners en sortejos i inicia-
tives semblants (com s’ha-
via estat fent els darrers
anys) i reservar aquesta
possibilitat per a altres
èpoques de l’any en què
les vendes acostumen a fer
una davallada. Així ho ha
explicat el tinent d’alcalde
de l’àrea de Serveis Terri-
torials i Ponent de Promo-

ció Econòmica i Comerç,
Esteve Serrano (PSC), que
creu que la nova campanya
es podria impulsar entre fi-
nal de febrer i principi de
març, just després del pe-
ríode de rebaixes.

De moment, el consisto-
ri colomenc ha invertit
24.000 euros en aquesta
campanya de Nadal, a més
de dur a terme aportacions
directes en l’enllumenat
nadalenc a carrers que no

estan dins dels tres grans
eixos comercials (el Cen-
tre, Fondo i Singuerlín). A
més a més, l’administració
local ha donat suport a la
Fira de Nadal i ha fet unes
altres aportacions en matè-
ria de comunicació. Així
mateix, l’Ajuntament tam-
bé es fa càrrec del consum
elèctric de totes les activi-
tats promocionals nada-
lenques que es fan aques-
tes setmanes a la ciutat.

Santa Coloma aprofita el Nadal per instar els veïns a fer
les compres als comerços del municipi

S.M.
Santa Coloma de Gramenet

● Com és habitual en
els darrers anys, una
representació del
RCD Espanyol for-
mada per jugadors,
tècnics i directius
d’aquest club visita-
ran dilluns (13.00 h)
les instal·lacions de
l’hospital Germans
Trias i Pujol per visi-
tar i donar regals als
infants ingressats a
l’àrea de pedia-
tria. / EL PUNT

BADALONA
Jugadors, tècnics i
directius de
l’Espanyol visiten
Can Ruti


