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Reobrir El Molino va suposar
una inversió de 15 milions d’eu-
ros. El grup promotor, però, es
va embrancar en el projecte amb
més il·lusió quemilions: va cons-
tituir Ociopuro amb un capital
de 2,3 milions d’euros i va dema-
nar una hipoteca sobre el solar a
Banc Sabadell i un ajornament
dels impostos a Hisenda. El pro-
jecte, a més a més, es va anar en-
darrerint, cosa que va fer que les
despeses dels interessos augmen-
tessin, i la reobertura, el 2010, ja
es va produir en plena crisi eco-
nòmica. L’ocurrència del minis-
tre d’Hisenda, Cristóbal Monto-
ro, d’augmentar l’IVA cultural
del 8% al 21% l’estiu passat hi va
donar el cop de gràcia: la pujada

de preus va reduir el nombre
d’espectadors més d’un 20%,
malgrat que el teatre no va arri-
bar a repercutir tot l’augment
dels impostos en el preu de les
entrades i va optar per reduir els
marges, que ja eren molt limi-
tats.
“Des de la reobertura, ElMoli-

no no ha estat mai rendible, però
és que, a més a més, és un negoci
que ha anat a la baixa: algunes
nits era pràcticament buit i no ar-
ribaven a cobrir costos”, van asse-
nyalar les mateixes fonts. Segons
els últims comptes presentats
per l’empresa al Registre Mer-
cantil, corresponents al 2010,
any en què només va estar opera-
tiu l’últim trimestre, les pèrdues
d’explotació van ser d’1,05 mili-
ons d’euros, amb uns ingressos
de 423.000 euros.
Fonts jurídiques van explicar

que el primer creditor del con-
curs és Banc Sabadell, amb un
deute amb garantia hipotecària
de vuit milions d’euros, seguit
per Hisenda, amb prop de tres
milions, i altres proveïdors. L’em-
presa ha intentat aconseguir un
ajornament dels pagaments de la
hipoteca imés crèdits permante-
nir l’activitat. Tot i això, el fort

dèficit d’explotació (fins i tot
abans d’incloure el pagament
dels 540.000 euros de quota hi-
potecària) ha portat la banca a
descartar donar més crèdit. “No
té cap sentit posar-himés diners.
Ara hi ha molts negocis que tan-
quen: no passa res. El local és
molt bo i el que cal aconseguir és
que una altra empresa se’l quedi
per fer-hi un altre tipus de nego-
ci que pugui ser viable”, assenya-
len fonts coneixedores de la cri-

si. Les polítiques d’austeritat de
les administracions públiques
també han fet impossible aconse-
guir ajuts públics per mantenir
els espectacles.
Ociopuro està sent representa-

da al concurs de creditors pel bu-
fet Figueras Advocats. “Farem
tot el possible perquè Barcelona
no perdi un local que és tot un
símbol de la ciutat, com El Moli-
no”, va assenyalar un dels repre-
sentants. El jutjat mercantil 6,

que dirigeix Javier Fernández va
marcar una fita als jutjats mer-
cantils d’Espanya amb el salva-
ment de Cacaolat, després d’ha-
ver de presentar la suspensió de
pagaments arrossegada pel seu
accionista, el grup Nueva Ruma-
sa, de José María Ruiz Mateos.
En aquell cas també es va aconse-
guir mantenir l’activitat, però
amb la venda del negoci o unitat
productiva. En el cas d’El Moli-
no, tanmateix, fonts jurídiques

assenyalen que la fórmula pot
ser tant la venda del negoci com
que el banc executi la hipoteca i
revengui l’immoble a algun ope-
rador del món de l’espectacle
que hi pugui donar viabilitat.
ElMolino va obrir portes l’any

1899, com un local per a especta-
clesmusicals ambel nomdePaja-
reraCatalana. El 1910 va ser reba-
tejat com El Petit Moulin Rouge
com a homenatge al cèlebre mu-
sic hall francès i, després de la
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El deute, d’uns 15
milions, correspon a
la hipoteca bancària i
a impostos

EL MOLÍ SUSPÈN PAGAMENTS ELS PROBLEMES ECONÒMICS D’UN LOCAL HISTÒRIC

Les aspes d’El Molino giren a la façana de la famosa sala d’espectacles del Paral·lel
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La firma no cobria els
costos d’explotació, i
no ha aconseguit
més crèdits
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Lacrisi i el fisc donenel
copdegràcia almusic hall

L’ànimadelParal·lel

El local que ha donat vida al barri és víctima de
la crisi i de la pujada de l’IVA de les entrades al 21%
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L es aspes girant són l’emble-
ma d’una avinguda que
demana atenció a crits i

que s’ha esllanguit durant anys,
marginada per la Barcelona del
disseny i l’olímpica. I tot aquell
afecte que oficialment se li nega-

va li van voler donar un grup de
ciutadans il·lusionats agrupats
entorn d’Elvira Vázquez, el cor
del nouMolino, que vol ser l’àni-
ma del nou Paral·lel.
Una avinguda que volia recor-

dar la seva història de teatres i
cafès concert, on anava la gent de
bé per trobar-se amb la mala

gent, i quemirava el segleXXI en-
llaçant el port, la plaça d’Espanya
iMontjuïc, amb la seva ciutat del
teatre. Per darrere d’El Molino
ressorgia el Poble Sec, amb nom-
brosos restaurants i bars i que va
tornar a fer visible el seu caràcter
tradicional d’asil per a immi-
grants, que ara parlenmoltes llen-

gües i tenen moltes cultures que
conviuen pacíficament al barri.
L’aparició d’El Molino en la

geografia barcelonina va fer visi-
bles moltes associacions veïnals
que es van agrupar per celebrar
una festa anual, Fem Paral·lel, i
va revitalitzar una artèria en la
qual s’instal·laven els germans
Adrià i on es projecta obrir un
nou local a l’antiga terrassa de
l’Español, just al costat d’un altre
teatre, el Barts.
Barcelona tornava a recordar

el vell Paral·lel i, en harmonia
amb els veïns, es va plantejar una
reforma urbanística perquè el
carrer no fos simplement una
autopista entre la Fira i el recinte
portuari, sinó un lloc on anar

sota la mirada del teatre.
Les aspes d’El Molino són més

que l’emblema del teatre: donen
llum a una il·lusió. Un nou edifici
aixecat sobre el vell, que rememo-
ra l’antic music hall però que té
totes les condicions necessàries
per al futur. I, una cosa molt im-
portant, un projecte dut a terme
per persones que es vanunir, sen-
se disposar de fons públics, sense
subvencions, i que van dedicar
els seus diners i el seu afany a res-
suscitar un somni i a millorar un
barri. Un dels exemples més
bonics del que es defineix com a
societat civil.
El 18 d’octubre del 2010, ElMo-

lino va reobrir les portes. La rea-
parició del mític local va fer apa-
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Guerra Civil, va canviar de nou
el nom, per evitar les connotaci-
ons polítiques del roig, a l’actual
El Molino. El local va continuar
funcionant, sense gairebé canvis,
fins al 14 de novembre del 1997,
quan després d’anys de continua
decadència va tancar les seves
portes. Ociopuro va comprar el
local uns anys després per evitar
que continués degradant-se i va
emprendre una reforma inte-
gral: del vell local només en va
quedar la façana, el famós molí i,
a sobre, en va construir una de
nova, de leds, que il·lumina les
nits del Paral·lel.
El destí del nou El Molino es

va torçar segurament anys abans
que tornés a obrir portes: amb el
retard del projecte i després de
les obres, per problemes en la fo-
namentació. Després la crisi, que
ha reduït dràsticament la despe-
sa en lleure, ha deixat l’empresa
exhausta.c

E L S P R E C E D E N T S

L’entrada del castell de Montjuïc, que acollirà un centre d’interpretació

DelPalauSant Jordi al zoomarí

BARCELONA Redacció

A
costumat a ser qui
tapa els forats eco-
nòmics d’altres ins-
titucions i, en con-
cret, qui compensa

els problemes financers de la
Generalitat i la seva falta de re-
cursos per invertir a la capital
de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona va rebre ahir una bo-
na injecció de diners. L’alcalde
Xavier Trias i el president de la
Diputació de Barcelona, Salva-
dor Esteve, van firmar l’acord
pel qual la corporació provin-
cial aportarà, fins a l’any 2015,
30milions d’euros a la construc-
ció i millora de diversos equi-
paments culturals i esportius
de la ciutat.
L’acord amb la Diputació

s’emmarca en el pla Xarxa de

Governs Locals 2012-2015 que
impulsa la institució que presi-
deix Salvador Esteve, un pla
que permet el finançament de
projectes en 310municipis de la
província. En el cas de Barcelo-
na són actuacions que, en certa
manera, compensen la impossi-
bilitat de rebre les despeses de
capitalitat que, en bona lògica,
li correspondrien. Així ho va
posar de manifest ahir el presi-
dent de la Diputació en afirmar
que “Barcelona és la capital del
país i mereix un accent espe-
cial”.
En aquest mandat, el castell

deMontjuïc i el futurMuseu de
les Cultures del Món del carrer
Montcada s’enduran la major
part de les inversions previstes
en aquest pla, tot i que també es
destinarà part d’aquests recur-
sos al Museu Marítim, per aju-

dar a completar el projecte una
vegada acabada la restauració.
Aquests són els principals
projectes:

Museu de les Cultures. Un dels
plans que acapararan una inver-
sió més considerable serà l’ade-
quació dels palaus del Marquès
de Llió i de Nadal al carrer
Montcada de Barcelona per
allotjar aquest nou equipament
cultural de la ciutat. Aquest
museu posarà a l’abast del pú-
blic un fons patrimonial molt
poc conegut, la col·lecció Folch,
integrada per peces procedents
d’Àsia, Amèrica, Oceania i l’Àfri-
ca, i s’hi sumaran les peces no
occidentals del Museu Etnolò-
gic de Barcelona.
Aquestmuseu s’obrirà als edi-

ficis que fins l’any passat ocupa-
ven la col·lecció Barbier-Mue-

ller i elMuseu del Tèxtil, al car-
rer Montcada de Ciutat Vella.
El fons d’aquest últim s’integra-
rà ara al fons que acollirà el nou
edifici DHUB de plaça de les
Glòries.
L’aportació de la Diputació

de Barcelona per a aquest pro-
jecte arriba als 11 milions d’eu-
ros, però haurà de compartir
aquesta suma amb una altra in-
versió cultural, la rehabilitació
del Museu Casa Verdaguer, si-
tuat al cor deCollserola. Es trac-
ta de Vil·la Joana, un edifici del
segle XIX on va morir el poeta
Jacint Verdaguer. El projecte
consistirà a rehabilitar l’edifici i
convertir-lo en un centre consa-
grat a la literatura i a la seva
relació amb la natura.

Castell de Montjuïc. El conveni
firmat ahir entre la Diputació

deBarcelona i l’Ajuntament pre-
veu aportar 12 milions d’euros
per finançar els treballs deman-
teniment de la fortalesa. A més,
amb aquesta aportació, afegida
a la que farà el mateixmunicipi,
s’habilitarà el centre d’interpre-
tació de l’antic bastió militar,
on s’han de recuperar, almenys
en part, algunes de les peces
que van deixar de ser accessi-
bles al públic després que que-
dés tancat l’antic Museu Mili-
tar. Algunes peces van conti-
nuar a la ciutat i d’altres van
anar al castell de Figueres.

Àrea Olímpica. La muntanya de
Montjuïc acapararà cinc mi-
lions més d’euros destinats a
millorar les instal·lacions es-
portives de la muntanya, en
concret el Palau Sant Jordi, on
s’introduiranmillores en la il·lu-

minació, el sistema de so i el de
climatització d’aquest popular
recinte.

Dipòsit Rei Martí. L’acord amb
la Diputació garanteix també
les obres per recuperar i ade-
quar com a sala de concerts i
conferències l’anomenat di-
pòsit del Rei Martí, una edifi-
cació a Bellesguard, on també
es conserva un edifici atribuït a
Gaudí, que es proposa utilitzar
com a sala d’actes a disposició
del veïnat de Sarrià-Sant
Gervasi.

Museu Marítim. Finalment, la
Diputació de Barcelona aporta-
rà unmilió d’euros per al projec-
temuseogràfic delMuseuMarí-
tim, una vegada concloses les
obres de rehabilitació del colos-
sal edifici.c

MUNICIPAL

]Cada mandat municipal
la Diputació de Barcelona
sufraga el cost de cons-
trucció o millora d’alguns
grans equipaments cultu-
rals i esportius de la ciu-
tat. La història d’aquesta
relació entre les dues ins-
titucions va començar
amb la construcció d’una
de les grans obres olímpi-
ques, el Palau Sant Jordi.
Altres instal·lacions que
van ser possibles gràcies a
aquesta col·laboració en-
tre l’ens provincial i el
Consistori barceloní són

el Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona
(CCCB), l’Institut del Tea-
tre, l’edifici triangular del
Fòrum, actual seu del Mu-
seu de Ciències Naturals,
i el centre cultural del
Born, que s’obrirà al pú-
blic el proper 9 de setem-
bre. Una altra destinació
d’aquesta aportació de la
Diputació va ser el projec-
te del zoo marí, frustrat
per la crisi, però del qual
queda la gran plataforma
guanyada al mar que ja
està construïda.
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L’excepciócultural

La Diputació aportarà a Barcelona trenta milions d’euros
en aquest mandat per a projectes relacionats amb el patrimoni

rèixer grans esperances, però la
crisi econòmica i les mesures
governamentals li han passat fac-
tura. La gent no pot gastar tant
en lleure i, a sobre, l’encariment
dels costos per la pujada de l’IVA
al 21% a les entrades ha suposat
una pedra al coll no només per a
El Molino, sinó per a tot un sec-
tor que ara pateix per sortir a la
superfície. Seria terrible que una
iniciativa civil d’aquesta enverga-
dura fos víctima dels crèdits ban-
caris, dels decrets, de la tristesa i
l’ofec d’uns temps tristos. El con-
curs de creditors d’El Molino no
només és un cop per a un teatre:
és una ferida profunda en l’àni-
ma d’una avinguda que vol renéi-
xer: el Paral·lel.c


