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MUNICIPAL

L’estat de deteriorament dels pisos cada vegada és més alarmant

Coloms i rates envaeixen l’edifici
del teatreMetropol deTarragona
Els pisos, de
propietat municipal
i ubicats en plena
rambla Nova, sortiran
a subhasta d’aquí
uns quants mesos
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Tarragona

La marquesina transparent de
l’entrada del teatre Metropol
gairebé ja no és transparent. La
cobreix una catifa d’excrements
de coloms. És la mostra a peu de
carrer de l’estat en què estan els
pisos ubicats a sobre del teatre
dissenyat per l’arquitectemoder-
nista Josep Maria Jujol. Tret del
soterrani i els baixos (on hi ha el
teatre), la resta de l’edifici, tot de
propietat municipal, està buit,
brut i abandonat des de fa anys, i
s’ha convertit en un malson per
als veïns.
Alguns vidres s’han trencat i

els coloms s’hi colen a discreció i
crien a l’interior. Les terrasses es-
tan infestades d’excrements, tant
a la part davantera com a la faça-
na posterior, on els veïns assegu-
ren que la fetor és insuportable
els dies que fa calor. Alguns veïns

de l’immoble han tingut rates i fa
uns quants dies, en una de les fin-
ques limítrofes, van acordar revi-
sar i netejar el terrat del seu bloc
perquè asseguren que senten ro-
segadors passejant-se per les teu-
lades a la nit.
El regidor d’Esports i Neteja

de l’Ajuntament de Tarragona,
Joan Sanahujes, assegura que
“les propietatsmunicipals es revi-
sen i es netegen periòdicament”.
Tot i això, els veïns asseguren
que, com a mínim, fa dos anys
que no es fa una neteja a fons
dels pisos, mentre que l’Ajunta-
ment impulsa campanyes i pro-
mou sancions als propietaris que
no conserven en condicions casa
seva. L’empresa que gestiona
una de les finques que compar-
teix paret amb aquest edifici mu-
nicipal explica: “Fa dos anys ens
vam queixar pel mal estat gene-
ral de l’edifici i perquè un dels
terrats s’havia enfonsat, i aquella
vegada ho van arreglar”.
“Està previst que primer un

equip vagi a desinfectar els pisos
i que després la brigada vagi a
netejar”, assegura Sanahujes. Els
veïns ho esperen amb candeletes.
La situació d’abandonament i dei-
xadesa cada vegada és més preo-
cupant. A banda de la brutícia, fa
uns quants mesos hi van entrar

uns lladres per emportar-se ca-
ble elèctric, i l’estat general del
bloc està empitjorant.
Aquests pisos, de disseny se-

nyorial i en unaubicació privilegi-
ada, són tots buits des del 2003,
tret d’un que finalment va que-
dar disponible el 2008. Malgrat
tot, fa 14 anys que es va plantejar
instal·lar en aquest immoble
–cèntric i a sobre del teatre– l’ar-
xiu museu Jujol. El maig del
2003, l’Ajuntament va anunciar
que destinaria 42.000 euros a im-
pulsar el conveni de cessió amb
la família de l’arquitecte. Però tot

va quedar en no res. No hi va ha-
ver acord.
Així, a començaments de l’any

passat, l’Ajuntament de Tarrago-
na va decidir posar a la venda els
pisos i els va incloure en un pa-
quet de patrimoni municipal a la
venda per obtenir ingressos i des-
tinar-los a inversions. Tot i això,
els tràmits administratius per la
venda dels pisos s’han allargat i
precisament ara, asseguren fonts
municipals, s’ha obert l’expedi-
ent per licitar la venda d’aques-
tes vivendes. Es farà a través d’un
sistema de subhasta, i l’objectiu
és que les bases es licitin abans
de final d’any.c

Després d’anys
d’abandonament, el
regidor assegura que
la brigada desinfectarà
els pisos d’aquí uns dies


