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Els 660 espectadors (440 a
platea i 220 a l’amfiteatre)
del Teatre Principal de
Terrassa tindran una visió
privilegiada de l’escenari.
L’alcalde de la ciutat, Pere
Navarro, va quedar boca-
badat divendres durant
una visita a les obres de re-
modelació i ampliació de
l’equipament. Navarro va
destacar del nou equipa-
ment que «la proximitat
del públic, tindrà una qua-
litat en la visió espectacu-
lar».

Aquest efecte s’ha
aconseguit, segons els ar-
quitectes, mitjançant una
«negociació» entre l’espai
necessari per a la sala i el
de l’escenari, que serà
molt versàtil. La primera
fila de la platea està a 90
centímetres de l’escenari,
la distància mínima per te-
nir una visió adequada.
Però el que fa sentir el pú-
blic com si estigués a tocar
dels actors és l’amplitud
de la boca d’escena, de 14
metres. Es tracta de la ma-
teixa mida que la del Gran
Teatre del Liceu. «Volem
que aquest teatre sigui un
referent no només per a la
ciutat sinó també per al
país», va subratllar Navar-
ro. Amb aquesta amplada,
la sensació és que la sala
de butaques embolcalla
l’escenari. Els arquitectes
han aconseguit trobar nous
racons gràcies de les esca-
les i dels ascensors (per a
clients i per a personal),
posant a sota de l’escena el
que hi havia al voltant,

com ara el guarda-roba i
els serveis.

Una altra innovació del
Teatre Principal és que ca-

da espectador tindrà sota
de cada butaca una sortida
d’aire condicionat per mi-
llorar l’eficiència i estal-

viar consum.
Amb tot, la sala encara

té una gran bastida, ja que
hi ha més dificultats tècni-

ques. S’han acabat tots els
treballs d’estructura per a
la formació del prosceni i
els espais de la tercera
planta, els tancaments
d’obra de fàbrica i les arre-
bossats.

Pel que fa a la zona d’es-
cena, a l’àmbit de la caixa
escènica s’han fet tots els
treballs d’estructura me-
tàl·lica primària i secundà-
ria, així com tota l’obra de
fàbrica ceràmica de tanca-
ment i trasdosats acústics.
Al soterrani, ja s’ha posat
el paviment definitiu. Hi
haurà el guarda-roba, els
serveis públics, la sala
d’assaig i zones tècniques,
fossat d’escena i magat-
zems. La zona de cameri-
nos és la que més ha avan-
çat de l’edifici i ja han co-
mençat els treballs de col-
locació d’envans de cartó
guix i d’enrajolat.

Rehabilitant la façana
La restauració de la façana
començarà en breu, un cop
s’hagi muntat la bastida.
Així mateix, es netejaran
els elements malmesos,
s’extrauran mostres i es fa-
ran motlles de les peces. Ja
s’han recuperat rajoles ro-
manes i les columnes amb
l’arc de l’entrada i els vi-
tralls del foyer, al primer
pis, que serà un espai inde-
pendent i tindrà un bar.
Quan s’hagi acabat la se-
gona fase, només quedarà
posar la il·luminació escè-
nica, el so, els cortinatges i
tota la part de tèxtils, així
com la senyalització.

Fa 14 metres d’amplada amb l’objectiu d’apropar els espectadors a l’escenari i millorar la visibilitat

El Teatre Principal de Terrassa tindrà
una boca d’escena com la del Liceu

MIQUEL A. LUQUE / Terrassa

● A la planta segona es farà una sala
per a actes independent de la sala prin-
cipal. Serà un espai polivalent sota de
la cúpula original, que tindrà capacitat
per a unes cent persones. Aquesta sala,
que ara està ocupada amb bastides, tin-
drà escales i un ascensor, que permetrà
arribar al soterrani. Estarà equipada
amb cadires que es puguin plegar per
poder-hi celebrar des de balls, fins a
conferències o concerts de petit for-
mat. Els arquitectes tenen la intenció

● El Teatre Principal de Terrassa estarà enlles-
tit el febrer del proper any, just per carnestoltes.
Les obres de la segona fase de la reforma i am-
pliació de l’equipament avancen a bon ritme.

La sala polivalent sota de la cúpula que limita amb la façana. / M.A.L.

de recuperar la cúpula.
L’alcalde de Terrassa, Pere Navarro,

va valorar la recuperació d’aquesta sa-
la polivalent i va assenyalar que la cú-
pula és un element «significatiu»
d’aquest teatre que «tindrà molt servei
de tipus ciutadà». L’accessibilitat és
una altra característiques destacable
del nou equipament, que ha facilitat la
construcció d’aquesta finca annexa,
carregar i descarregar, a més de comu-
nicar diferents nivells del teatre.

De fet, l’estructura ja esta acabada i ara queden
els revestiments. De l’estat actual de la reforma
el que més sorprèn és la proximitat de l’escena-
ri amb el que serà la platea, que encara no té els
seients. Si més no, els arquitectes Francesc Xa-

vier Fabré i Lluís Dilmé, destaquen que el Tea-
tre Principal tindrà una boca d’escena tan am-
pla com la del Gran Teatre del Liceu, 14 me-
tres. Així, s’aconseguirà que tots els especta-
dors tinguin la millor visibilitat possible.

Una sala a sota de la cúpula

● Quan falta més d’un any
per a les eleccions munici-
pals, el candidat de CiU,
Josep Rull, ja ha obert el
foc de la precampanya. El
seu discurs es basa en què
Terrassa és l’únic munici-
pi de la comarca en què no
hi ha hagut mai alternança
política en la democràcia.
Durant els últims 30 anys,
el PSC ha governat a la
ciutat. «Des de l’any 1979

sempre han governat els
mateixos», va assegurar
Rull, que va recordar que
el 38% dels terrassencs,
menors de 30 anys, no han
conegut cap alcalde que no
sigui socialista.

El líder nacionalista va
denunciar que aquest llarg
període s’ha instal·lat en
l’equip de govern del PSC
«la rutina, el cansament,
l’anar fent». Segons CiU,
la plaça del Progrés, les

Martines, la plaça de l’Ai-
gua, l’avinguda de Barce-
lona i la plaça Nova són
exemples de projectes ur-
banístics que s’han fet ma-
lament a causa d’aquest
cansament. A més, Rull va
indicar que els anys de go-
vern socialista exerceixen
aquestes actuacions amb
«impunitat i prepotència».
Per això, Rull considera
que cal un «canvi i un re-
lleu tranquil i constructiu»

perquè Terrassa necessita
«forces renovades, il·lusió
i empenta».

Per això, durant el pro-
per any, CiU explicarà les
oportunitats perdudes pel
PSC i les seves propostes
als ciutadans sota el lema
«30 anys cansen, fem el re-
lleu». El candidat naciona-
lista va assegurar que aspi-
ra a fer un canvi de liderat-
ge a la ciutat i va descartar
la sociovergència.

Rull obre la precampanya a Terrassa
presentant-se com el relleu del PSC
M.A. LUQUE / Terrassa

Rull envoltat de militants i regidors de CiU. / M.A.L.

● Prop de 4.000 ter-
rassencs havien parti-
cipat fins ahir en la
consulta ciutadana
que ha convocat l’A-
juntament de Terrassa
dins d’un procés pio-
ner de participació del
pressupost municipal
d’inversions. La con-
sulta es va iniciar el 10
d’abril passat i acaba-
rà diumenge vinent.
Segons informen
fonts municipals, ahir
ja havien votat 3.835
persones. L’Ajunta-
ment de Terrassa va-
lora «molt positiva-
ment» la resposta de
la ciutadania, ja que
els experts consideren
que és una de les xi-
fres més elevades que
s’han registrat en pro-
cessos de participació
ciutadana. Tot i
aquesta valoració mu-
nicipal, s’ha de tenir
en compte que esta-
ven cridats a les urnes
uns 176.000 terras-
sencs de més de 16
anys. Així, a meitat de
la votació, només hi
han participat un 2%
dels electors. A l’hora
de votar, els ciutadans
han optat tant per les
noves tecnologies
com pel sistema pre-
sencial. Del total de
3.835 votacions,
1.801 s’han fet a tra-
vés del correu electrò-
nic i 1.538 de manera
presencial als punts
fixos i itinerants. A
més, 496 ciutadans
han optat per enviar
un missatge de text al
telèfon 600124111.
Cada ciutadà pot vo-
tar un mínim d’una
proposta i un màxim
de tres. / EL PUNT
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Prop de 4.000
terrassencs han
participat en la
consulta ciutadana


