
EL PUNT | Diumenge, 31 de maig del 2009 PAÏSOS CATALANS  3

PLA D’EQUIPAMENTS CULTURALS DE CATALUNYA, PECCAT 2009-2019

Escènics. Per als
municipis de 5.000 a 15.000 ha-
bitants es preveu l’espai bàsic
escènic: un espai escènic de
1.070 m² amb escenari i capaci-
tat per a 300 espectadors i sala
d’assaig. L’equipament local
escènic pot variar d’un equipa-
ment amb escenari i capacitat
per a 400 butaques fins a una
obra amb dos escenaris de 600 i
300 seients. Finalment l’equipament multifuncional,
per a més de 50.000 habitants, planteja un màxim de
4.900 m² amb dos escenaris (800 i 300 seients) i sales
d’assaig gran i mitjana. El Peccat lliga aquestes tipologies
amb els intermedis, centres d’arts escèniques de Salt/Gi-
rona, Reus, i Terrassa; i el nacional, amb el TNC.

LES XIFRES

Previstos:
206

Dèficits:
103● Aquesta ha estat la

quinzena temporada del
Centre Cultural Sant Cu-
gat. De fet, ara reivindi-
quen que es parli només de
Teatre Auditori: «Si fa
quinze anys es pensava
que la cultura a Sant Cugat
passaria per aquest espai,
ara entenem que hi ha al-
tres punts culturals a la
ciutat.» Efectivament, el
2003 es va inaugurar el
Museu de Sant Cugat al
claustre del monestir, i es
desenvolupa activitat cul-
tural al Teatre de Mira-sol,
al de la Unió Santcugaten-
ca, a la Masia Torreblanca,
a la Casa de Cultura de
Sant Cugat i de Valldo-
reix, i al centre cívic de les
Planes. Molts equipa-
ments ja existien quan
Victòria dels Àngels va
inaugurar el Teatre Audi-
tori, però ara se’ls dóna en-
titat. El mateix passa amb
la mirada de país: Cultura
aprova que la capitalitat si-
gui Barcelona, però refor-
ça les activitats culturals
arreu del territori.

Tugues, director del
Teatre Auditori, valora el
pla perquè proposa tirar
endavant la construcció
dels espais, la gestió i el
contingut que podran aco-
llir a la vegada. Una fór-
mula prometedora, segons
comenta, que depèn de la
voluntat municipal. A
Sant Cugat ja treballen en
l’anàlisi del Peccat, i ad-
meten que cal una amplia-
ció de la biblioteca del
Mil·lenari, així com la
creació d’una biblioteca al
districte de Mira-sol. Pel
que fa a l’Escola de Músi-
ca, creixerà i es convertirà

en conservatori i escola de
música. També es planteja
el creixement del teatre.
La tipologia que apunta el
Peccat és la de multifun-
cional. Això implica que
hauria de tenir dues sales
d’exhibició. Ara s’estudia
si s’arriba a un acord amb
els socis de la Unió perquè

pugui representar peces de
petit format o bé si es fa
una ampliació a l’equipa-
ment actual. Tenir un se-
gon espai ajudaria a afinar
les apostes. Es podria do-
blar la programació fami-
liar (fer-ne cada 15 dies i
no mensualment) i descon-
gestionar l’escenari gran

per donar cabuda, per ex-
emple, a més música sim-
fònica. El Teatre Auditori
funciona. Un 80% d’ocu-
pació, amb més de 50 es-
pectacles aquesta tempo-
rada, ho avala. Tugues as-
pira a millorar els resultats.
És ambiciós. N’hi ha prou
amb un exemple.

N’hi ha prou amb un exemple
El director del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, Pep Tugues, explica com beneficiarà

el pla en un municipi que ja va fer els deures culturals fa quinze anys

J.B.

Pep Tugues, a l’entrada del Teatre Auditori de Sant Cugat. / JORDI GARCIA

● Als anys noranta es cantava la poliva-
lència dels equipaments. Ara, el director
del Teatre Auditori de Sant Cugat ho
qüestiona; és bona, l’especialització.
Els teatres municipals veïns no s’han de
fer la competència, sinó que s’han de
complementar. Així, cada centre pot
tendir a l’especialització. Sant Cugat ha
optat per la dansa. Programant Víctor
Ullate, Nacho Duato, Nats Nus, David

Campos... Companyies que no tenen
gaire circuit pels teatres municipals.
Sant Cugat també va intervenir en
l’operació de portar Argelino, señor de
dos amos, d’Animalario. Va fer gira per
Catalunya sense fer temporada a Barce-
lona. I és que Tugues reivindica que cal
valorar de la mateixa manera «una mini-
temporada a Barcelona que una minigi-
ra per diverses ciutats».

Ja no val la polivalència
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Degustin una gastronomia
actual  en un entorn
immillorable. 

Can Baladia els espera
per poder-los donar la
millor atenció i el millor
servei.
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● Els municipis que com-
pleixen més en les previ-
sions del Peccat són els de
més de 50.000 habitants
(80%). Els dèficits es con-
centren en els petits i mit-
jans (de 15.000 a 50.000,
frega el 50% d’adequats;
de 5.000 a 15.000 supera
en poc el 30%). Llevat dels
espais d’art, tots els equi-
paments estan implantats
en més de la meitat dels
municipis de Catalunya.
Han estat exclosos de l’in-

forme, per ara, Barcelona,
per la complexitat de
l’urbs i la Val d’Aran, fidel
a l’esperit d’autonomia
que se li dóna a l’Estatut.
El valor social de la cultu-
ra a Catalunya (que ha
augmentat un milió de per-
sones els últims anys fruit
bàsicament dels processos
migratoris). A través de la
cultura es facilita la inte-
gració. L’informe també
apunta la cultura per en-
fortir el turisme.

La majoria de dèficits es
concentren en pobles petits

Arts visuals.
S’estableixen dos models: els
espais d’arts visuals multi-
funcionals, amb uns 315 me-
tres quadrats (100 metres de
sala d’exposició i uns altres
100 per a una altra de poliva-
lent i tallers). Els espais
d’arts visuals bàsics acolli-
ran programacions d’exposi-
cions completes. L’ocupació
és d’uns 550 metres i planteja una sala d’exposició
de 200 metres i un taller i sala polivalent de 145. Fins
ara, no s’ha formalitzat un sistema d’ordenació que
els vincularà amb centres intermedis (El Bòlit de Gi-
rona, La Panera de Lleida, i els futurs equipaments
de Vic i Tarragona) i el Nacional (Macba).

LA XIFRA

Previstos:
83

Dèficits:
24

● La Llei 17/1990 de mu-
seus reconeix que hi ha
museus de caràcter nacio-
nal i de local. L’antiga llei
també proposava una xar-
xa de comarcals, però s’ha
desistit d’implantar aques-
ta estructura els últims
anys. A canvi, es planteja
enfortir el servei d’atenció
als museus, una oficina
que doni suport als museus
locals i que es podria dis-
tribuir en cada vegueria.

Des del pla de museus,
aprovat el 2007, l’única je-
rarquia que hi ha és la dels
nacionals amb els locals,
de diversa capacitat. Els
locals s’agermanen sota el
paraigua d’art (MNAC);
ciències naturals; evolució
tecnològica i industrialit-
zació (Nactec), i, final-
ment, el de ciències so-
cials, que aplega els d’his-
tòria, arqueologia i etnolo-
gia.

Els museus segueixen les
directrius del pla del 2007


