
RELLEU TANCAT Amb formació econòmica i experiència en la gestió i producció cultural, el relleu del manresà Valentí Oviedo al capdavant de
Manresana d’Equipaments Escènics (MEES) aterra des de la principal empresa teatral del país. Jordi Basomba, de 44 anys, és el «candidat ideal» per
a l’Ajuntament i per a El Galliner perquè «coneix» el terra que trepitja. Comença el febrer, quan es compliran set anys de la reinauguració del teatre
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El teatre Kursaal de Manresa ja
té nou gerent. El barceloní Jordi Ba-
somba Gonzalvo, de 44 anys, pro-
vinent de Focus, la principal em-
presa privada teatral del país, subs-
tituirà el manresà Valentí Oviedo
al capdavant de l’equipament a
partir de l’1 de febrer. En la selec-
ció, que es va engegar a final d’oc-
tubre quan es va fer públic el salt
d’Oviedo a L’Auditori de Barcelo-
na, Ajuntament i El Galliner han
valorat més d’una vintena de can-
didatures en un procés que va
culminar ahir a la tarda. Basomba
era la primera opció triada pels res-
ponsables del teatre. Fins al 31 de
gener, Basomba continuarà com a
director del departament de Dis-
tribució Teatral de l’empresa Ser-
vei de l’Espectacle Focus, on tre-
balla des des del 2011. Focus és,
també, la principal proveïdora de
teatre a Manresa

Basomba es presentarà avui al
consell d’administració de Man-
resana d’Equipaments Escènics
(MEES), que ratificarà el nome-
nament. Llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials per la
Universitat de Barcelona i Màster
en Administració d’Empreses
(MBA) per ESADE, Basomba té
àmplia experiència en el camp
de la gestió cultural i de les arts es-
cèniques: va ser soci fundador de
l’empresa de serveis culturals Pas
29, empresa agermanada amb la
Perla 29, que dirigeix Oriol Brog-
gi, i ha estat director de producció
d’espectacles com Grease i Fama.
El nou gerent del Kursaal també ha
treballat al TNC, en el departament

de personal (del 1998 al 2001) i ha
estat gerent d’Aules, escola de mú-
sica, dansa i interpretació que di-
rigeix Dani Anglès. El «coneixe-
ment» i experiència del sector cul-
tural, especialment el teatral, ha es-
tat «clau», segons Joan Calmet,
regidor de Cultura de l’Ajunta-
ment de Manresa, per triar-lo com
a gerent del Kursaal. Sobretot per-
què «pot agafar el timó i treballar
des del primer moment. Això ha
estat per a nosaltres un factor de-
terminant».

El nom de Basomba va sorgir
entre altres de proposats per Va-
lentí Oviedo, explica Joan Morros:
«quan ens ho va comentar vam
pensar que si es presentava podria
ser un bon candidat». Després
del procés de selecció del currí-
culum i de buscar referències en-
tre «altres programadors i profes-
sionals del sector» tant des d’El Ga-
lliner com des de la regidoria es va
arribar a la conclusió que era «el
candidat ideal». Si la substitució
s’ha allargat més del que es preveia

inicialment ha estat, subratlla Cal-
met, per «responsabiblitat», per
poder fer un relleu amb garanties
que no perjudiqués ni l’empresa
teatral ni el teatre manresà. És per
això que  tant Basomba com Ovie-
do no hauran assumit el càrrec im-
mediatament després del seu no-
menament.

Entre les principals funcions
de Basomba, el tercer gerent del
Kursaal des de la reinauguració, el
febrer del 2007, hi ha la gestió
economicofinancera del teatre del

Passeig i del teatre Conservatori; la
gestió dels recursos humans; la co-
ordinació dels diferents programes
i serveis i la interlocució davant les
dues institucions que tenen com-
petències en les arts escèniques, la
Generalitat i la Diputació, empre-
ses i entitats patrocinadores i usuà-
ries i dels altres organismes mu-
nicipals. Un dels punts clau de la
seva tasca serà l’entesa amb l’as-
sociació cultural El Galliner, l’en-
titat responsable de la programa-
ció municipal d’arts escèniques.
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El barceloní Jordi Basomba serà el nou
gerent del Kursaal a partir de l’1 de febrer

Prové de Focus, la principal empresa privada teatral del país La seva experiència en el sector ha estat «clau» per a la tria 

Jordi Basomba, ahir davant de l’ajuntament, tornarà avui a Manresa després de fer-se públic el nou càrrec

A.M.

El consell d’administració de
Manresana d’Equipaments

Escènics (MEES), davant del qual
avui serà presentat Basomba, el
formen els regidors Sílvia Gratacós
i Josep Maria Sala (de l’equip de go-
vern, CiU); Sebastià Llort (PxC); Jor-
di Masdeu (CUP); Xavier Javaloyes
(PP); Mireia Estefanell (ERC) i Sònia
Díaz (PSC). La presidència l’ostenta
l’alcalde de Manresa, Valentí Ju-
nyent i el conseller delegat és el
regidor Joan Calmet; també en for-
ma part Sílvia Saura, cap de serveis
de Cultura de l’Ajuntament, i el ge-
rent de MEES. Els membres no cor-
poratius són Lluís Piqué (president
de l’Orfeó Manresà) i Joan Morros
(d’El Galliner); i els membres convi-
dats, Tom Seix i Fina Recasens. El
secretari és Jeroni Muñoz, cap de
l’àrea jurídica de l’Àrea de Serveis a
les Persones de l’Ajuntament. 
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Presentació al consell
d’administració, avui

Així com el canvi de gerència, a
final del 2007, va ser un procés
convuls, enguany, la substitució de
Valentí Oviedo «s’ha encarat amb
molta tranquil·litat. S’han pogut fer
totes les entrevistes i la veritat és
que hi havia gent molt preparada»,
explicava ahir Joan Morros. Així ho
ratificava Joan Calmet, que sub-
ratllava l’experiència en gestió cul-
tural del candidat triat.

Ahir, a l’Ajuntament, es va cele-
brar la «reunió definitiva» i el nom
de Basomba es va fer públic. Se-
gons Calmet, satisfet de presentar
el candidat triat en primera opció,
el futur gerent té a favor que «co-
neix el Kursaal, el model i la filo-
sofia. Sap, perfectament, que el
Kursaal és un equipament de re-
ferència per a la ciutat i la comar-
ca però també, per al país. Té mol-
tes ganes d’implicar-se en l’equip».

Per a Morros, Basomba és «una
persona molt preparada, amb pre-
disposició i està molt il·lusionat. La
seva experiència dóna molta tran-
quil·litat, és afable, de molt bon
tracte... una bona persona». A més,
«no caldrà explicar-li gaires coses.
Coneix perfectament com funcio-
na aquest món». Avui és molt pro-
bable que l’exgerent i el futur gerent
coincideixin al consell d’adminis-
tració.
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«Coneix el Kursaal, el model i la filosofia»

Joan Morros, d’El Galliner
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Joan Calmet, regidor de Cultura
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