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MANRESA SOCIETAT

DESPRÉS DE LA CONSULTA La comissió Conservem el Teatre Conservatori, que ha estat capaç d’atraure al seu entorn 107 entitats a favor
de la continuïtat del teatre, considera que, una vegada feta i guanyada la consulta, el que toca és seure a la taula per redactar un pla director per
al teatre que, de cara al futur, concreti què cal millorar, què cal enderrocar si es considera necessari i com  s’haurà de portar a terme tot plegat 
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Una comissió d’experts que prio-
ritzi les actuacions que caldrà por-
tar a terme a deu anys vista per mi-
llorar el teatre Conservatori, entès
com l’illa sencera en la qual s’in-
clou. La comissió Conservem el
Teatre Conservatori confia que la
iniciativa de fer un pla director del
teatre sorgeixi de l’Ajuntament;
ells s’ofereixen a formar part de l’e-
quip redactor. Aquesta setmana
han fet una reunió per analitzar el
resultat de la consulta de dissab-
te i diumenge que ha fet guanyar
de forma rotunda el no a l’ender-
roc de l’equipament que defensen. 

Entre les conclusions de la tro-
bada, celebrada al vestíbul del
Conservatori amb la participació
d’una vintena de persones de les
107 entitats adherides a la comis-
sió Conservem el Teatre Conser-
vatori, hi ha la de no desaprofitar
la rellevància que ha agafat el tea-
tre per impulsar-ne la millora, tot
i que sigui a llarg termini, tenint en
compte la pèssima situació eco-
nòmica de l’Ajuntament.

Disposats a formar-ne part
Per a Joan Morros, ànima de la co-
missió, «la idea de fer un Pla di-
rector hauria de sortir de l’Ajunta-
ment i nosaltres estem disposats a
formar-ne part».  Morros mostra la

seva confiança que el consistori els
cridi a una reunió per parlar del
tema. Per a ell, una vegada es de-
cideixi a tirar-ho endavant, seria
convenient «buscar unes quantes
persones, alguns arquitectes, algun
gestor...  per prioritzar les actua-
cions que s’haurien de fer al tea-
tre». Apunta que més aviat s’hau-
rien de concentrar a fora; per ex-
emple, per enderrocar alguna part
adossada al Conservatori que es
consideri que ha d’anar a fora. 

Un pla de deu anys vista
Morros parla d’un pla a deu anys
vista, «si no és que el tema de sant
Ignasi ho precipiti i obligui a fer-ho
abans». Es refereix a la intenció de
l’Ajuntament d’acollir dins del tea-
tre un museu sobre la vida del pe-
legrí emmarcat en el projecte Man-
resa 2022 per commemorar, d’aquí
a vuit anys, els 500 anys de l’esta-
da d’Ignasi a la capital del Bages.

Recalca que qui ha de liderar la
comissió per fer el Pla director és
l’Ajuntament i valora que si no
s’ha fet abans amb tota seguretat
ho explica el fet que el teatre esta-
va afectat urbanísticament. 

Per a la comissió, que ha cele-
brat el referèndum perquè «ha
generat coneixement útil sobre el
teatre, les seves necessitats d’in-
versió i el seu impacte econòmic i

social en l’entorn», Manresa «ha
pres una decisió històrica» ja que
«la consulta vinculant permetrà eli-
minar l’afectació urbanística que
pesava sobre el teatre Conservatori
fa més de vuit dècades». A més a
més, «el resultat de la votació com-
porta el reconeixement del valor
arquitectònic, històric, artístic,
cultural i sentimental del teatre
Conservatori i per això forma part
important del patrimoni de la ciu-
tat de Manresa que volem preser-
var». En aspectes relacionats amb
l’organització de la consulta, es-
menta que «la formulació de la
pregunta era poc clara i, de fet, en
alguns casos, plantejava dubtes
sobre el sentit del vot»; que «els ar-
guments de tipus econòmic in-
troduïts a través del fulletó enviat
per l’Ajuntament a totes les llars
van enverinar el debat reduint-lo
a una qüestió de quantitats (els
6.826.150 euros per enderrocar-lo
enfront  els 9.596.798  per rehabi-
litar-lo), quan, de fet, no hi ha cap
tipus d’urgència per intervenir en
el teatre», i que «els partidaris del
sí no van saber articular un argu-
mentari prou potent i engrescador,
la qual cosa els ha restat capacitat
de mobilització. Unes raons a fa-
vor del sí defensades amb més
convicció i solidesa potser haurien
fet créixer la participació».
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Reunió de membres de la comissió celebrada al vestíbul del teatre 

ARXIU PARTICULAR

Els defensors del teatre insten
el govern a fer un pla per al
Conservatori i el seu entorn

Les entitats de la comissió a favor de l’equipament s’ofereixen
a l’Ajuntament per participar en la redacció d’un pla director 


ICV a Manresa ha manifestat la
seva satisfacció pel fet que «el cap
de setmana passat s’acabés impo-
sant per una àmplia majoria el no
a la consulta sobre l’enderroc del
teatre Conservatori, malgrat els
dubtes que originava una pregun-
ta redactada de manera poc clara
que s’afegeix a una informació ins-
titucional esbiaixada i parcial».  

Maribel Luzón, coordinadora

dels ecosocialistes a Manresa, ha
felicitat «el col·lectiu Conservem el
Teatre Conservatori per la seva
mobilització a favor del no». Des-
taca que, «gràcies a l’esforç i al tre-
ball en equip de les entitats i par-
ticulars que formen el col·lectiu,
hagi acabat guanyant el no d’una
manera àmplia i indiscutible», de
manera que «podrem continuar
gaudint dels espectacles familiars
dels dissabtes i de la programació
teatral per a les escoles, així com de
l’espai Sant Domènec per a la
creació i l’aprenentatge de circ». 

Luzón posa l’accent en la ne-
cessitat que, «un cop esvaït el dub-
te sobre el futur del teatre, cal pla-
nificar quin manteniment i reha-

bilitació caldrà fer quan les con-
dicions econòmiques ho permetin,
amb un projecte ajustat a la reali-
tat i acordat amb les entitats que te-
nen la seva seu al teatre i que hi re-
alitzen la seva programació». 

Els ecosocialistes demanen que
es rectifiqui la qualificació patri-
monial de l’equipament al pla de
patrimoni, només documental
(llevat de les arcades que guarda de
l’antic convent dels dominics, que
tenen una protecció integral), per
tal que no es pugui enderrocar i
que es catalogui com a espai d’ús
cultural. El regidor d’Urbanisme   ja
va anunciar aquesta modificació,
que quedarà contemplada en el
POUM (vegeu edició de dimarts). 
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ICV a Manresa critica la pregunta de
la consulta i en celebra el resultat 

Els ecosocialistes feliciten
la comissió pro Conservatori
i demanen una protecció i
planificació per al teatre 



La consulta ciutadana celebra-
da dissabte i diumenge passat  de-
manava a la ciutadania si el Pla
d’Ordenació Urbanística Munici-
pal (POUM) ha de preveure una
plaça de Sant Domènec sense el
teatre Conservatori. Dels més de
62.000 votants potencials van anar
a votar alguna de les sis meses que
es van repartir per Manresa 5.790
persones. L’escrutini va donar un

percentatge aclaparador als favo-
rables a no tocar el teatre, amb un
86%. El resultat és vinculant, de
manera que en el pla urbanístic
que s’està redactant quedarà plas-
mat que el teatre Conservatori és
un equipament cultural, amb la
qual cosa l’afectació urbanística
que té en el pla vigent, el de l’any
1997, que el qualifica com a zona
verda, desapareixerà. Del seu en-
derroc se’n va començar a parlar
els anys trenta de segle passat i, de
fet, va estar a punt d’anar a terra en
un parell d’ocasions. Potser en un
futur llunyà els manresans i man-
resanes tornin a posar a debat la
conveniència del seu aterrament.
Per ara, la consulta l’ha tancat. 
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La consulta demanava a
la ciutadania si el POUM ha
de preveure una plaça de
Sant Domènec sense el Tori



5.790 vots i més del
86% a favor del no

Una noia votant en una de les sis meses repartides per a la consulta
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