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Demandadedesnonament
delComedia per impagament

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

Les famílies propietàries de l’edi-
fici del cinema Comedia han
presentat una demanda de des-
nonament contra l’empresa que
gestiona el negoci per impa-
gament de deu mensualitats del
lloguer. De tota manera, encara
queal final la firmadeixi l’establi-
ment, l’espai continuarà sent un
equipament cultural, ja que així
està catalogat i aquesta és la in-

tenció dels amos de l’immoble.
Segons fonts pròximes a les fa-

mílies Pla i Planàs, propietàries
de l’edifici, en aquest moment es
deu el lloguer des del mes d’abril
passat, sensequehagin fructificat
els intents per arribar a un acord
per impedir aquesta mesura. Els
amos de l’edifici han començat
gestions amb la consultoraAguir-
re Newman a fi que trobin un
operador que mantingui l’activi-
tat cultural en aquest espai, ja si-
gui com a cinema o com a teatre.
El cinema Comedia, a la cruïlla

de la Gran Via amb passeig de
Gràcia, s’ubica al Palau Marcet,
construït entre el 1887 i el 1890
per ser la residència de l’empre-
sari i polític FredericMarcet i Vi-
dal, casat ambDolors Planàs i Ar-
met. Marcet va fonamentar la se-
va fortuna amb les operacions
immobiliàries i amb els ferrocar-

la propietat el seu nebot Francis-
co Planàs i Arnell. Els Planàs, al
seu torn, estaven emparentats
amb l’escriptor Santiago Rusiñol.
Actualment la titularitat recau
en la quarta generació dels Pla-
Planàs.
L’any 1935, l’emprenedor Jo-

sep Maria Padró va negociar
obrir-hi un teatre, però el projec-
te va quedar interromput per la
Guerra Civil. El va reprendre el
1939 i, després de les obres dutes
a terme per l’arquitecte Josep
Rodríguez Lloveras, que va res-
pectar l’exterior i va remodelar
l’interior, elTeatrode laComedia
va obrir les portes el 2 d’abril del
1941 amb un espectacle anome-
nat El carillón mágico. La coreo-
grafia va anar a càrrec de Joan
Magriñà i va tenir la col·laboració
de l’orquestra del Liceu. La pri-
mera obra de teatre com a tal que

es va presentar va serAves y pája-
ros, de Jacinto Benavente, que
també va pujar a l’escenari. El 19
de novembre del 1960 el teatre es
va convertir en cinema i s’hi va
projectar la pel·lícula Un grito en
la niebla.
Amb els anys els jardins han

desaparegut i el Comedia es va
modificar per acollir diverses sa-
les de projecció en lloc d’una de
sola. El 2015 es va presentar un
projecte per convertir-lo en un
lloc on es pogués celebrar tota
mena d’esdeveniments culturals,
ja fos cinema, teatre, conferènci-
es o concerts, però no s’ha dut a
terme.Arapot passar queunano-
va empresa s’encarregui dedonar
utilitat a l’edifici, però segur que
serà cultural. Aquest, si més
no, és el desig de la família Pla-
Planàs.!

TRIBUNALS

Fadeumesosqueel
grupquegestionael
negocinopagael lloguer
i lesnegociacions
ambelspropietaris
nohanprosperat

Vicxifra enun 10%elspisosbuits
TONI COROMINA Vic

Les dades del cens d’habitatge re-
alitzat l’any passat indiquen que a
Vic, una ciutat amb 43.000 habi-
tants, hi ha 20.000 habitatges,
2.017delsquals (el 10%)sónbuits.
La zona amb més desocupació és
el centre històric, amb 942 pisos
(23%). Del total dels pisos buits,
240 (12%) són propietat dels
bancs i els grans tenidors. Al nucli
antic,onesconcentrenalguns im-
mobles buits amb diferents graus
dedegradació, l’Ajuntamenthiha
fet inspeccions visuals exteriors i

s’ha informat per conèixer-ne
l’estat. “Una bona part són pisos
antics i molt humits que no s’han
reformat mai, amb problemes a
les cobertes id’aïllament.Perdes-
encallar la situació mantenim
converses amb entitats del tercer
sector amb la idea de crear una
empresa experimentada en la
rehabilitació, que a més de con-
tractar mà d’obra per fer refor-
mes, també pugui fer l’acompa-
nyament de les famílies que ne-
cessitin pisos assequibles”,
explica Josep M. Roca, regidor
d’Urbanisme.

La llei estipula com a falta greu
que els pisos estiguin més de dos
anys sense ocupar, tant si són de
propietaris particulars com dels
bancs i grans tenidors. En el cas
delsprimers,abandad’oferir sub-
vencions per a la rehabilitació de
façanes, ajudaraposarascensors i
arreglar escales i elements co-
muns, l’Ajuntament ha posat en
marxa el programa InVic i una
campanya de divulgació i infor-
mació perquè contribueixin a in-
crementar laborsad’habitatgeso-
cial després d’adaptar els pisos
degradats a la normativa actual, a

canvide subvencionso substanci-
als rebaixes en l’impost de l’IBI.
En el cas dels bancs i els grans te-
nidors, la situacióésdiferent, per-
què tenen més recursos a l’hora
d’adequar elshabitatgesbuits.
Fa poques setmanes, el Consis-

tori va aprovar per consens un re-
glament que preveu sancionar els
bancs i grans tenidors que man-
tinguin espais buits. Segons el re-
gidor, “l’Ajuntament ha iniciat
contactes amb ells perquè posin
els pisos a laborsade lloguer soci-
al. N’hi ha que, a través d’un con-
veni,elscedeixenalaGeneralitat i
aquesta ens els transfereix. D’al-
tres s’han compromès, i intenten
evitar desnonaments. Però uns
tercers callen i no ens atenen; en

aquests casos aplicarem la llei vi-
gent, que preveu imposar multes
coercitives en tres etapes”.
Darrerament, el preu del llo-

guer d’habitatges a Vic ha experi-
mentatunincrementdesmesurat.
Per una banda, la ciutat atreu po-
blació dels municipis veïns, i per
una altra, la demanda de pisos de
lloguer durant el curs acadèmic
per estudiants universitaris –que
no poden inscriure’s a la borsa de
pisos de lloguer social– ha propi-
ciat l’encariment general de l’ha-
bitatge.PerRoca, “seriadesitjable
que la demanda dels universitaris
nointerferísenels interessosde la
gent més necessitada, que pot
ocupar un pis durant un període
de tres anys, prorrogable”.!

El 2015 es vapresentar
unplaper convertir-lo
enunespai quepogués
acollir esdeveniments
culturals

ÀLEX GARCIA

ElComedia, a laprivilegiadacantonadadelpasseigdeGràciaamblaGranVia, ésundelspocscinemesquesobreviuen al centredeBarcelona

rils, i va ser diputat (1875-1880) i
senador aMadrid (1881-1890) pel
Partit Liberal Conservador.
L’edifici va ser dissenyat per

l’arquitecte Tiberi Sabater i Car-
né en un estil eclèctic amb ele-
ments clàssics i neoplaterescos, i
va ser dotat d’una luxosa deco-

ració interior amb detalls medie-
valitzants i orientalistes. Desta-
caven especialment l’escalinata
d’entrada i saló central, amb
una terrassa que donava als jar-
dins, que van ser sembrats de
palmeres.
A lamort deMarcet, va heretar

L’explotació de les sales és deficitària
!Fontsde l’empresaqueges-
tionaelComediareconeixen
l’impagamentdel lloguer.
“L’explotaciódel cinemaés
deficitària.Necessitaríemfer
una inversió i transformar
l’equipament”, vandirahira
LaVanguardiaaquestesma-
teixes fonts.De fet, elprojecte
presentatel 2015preveiades-

tinarquatremilionsa la trans-
formaciódel cinemaenun
potentequipamentpera tota
menad’activitatsculturals.
Els inversorsvanreclamar
unapròrrogadel contracte
–vençd’aquínouanys–queels
permetésamortitzaraquesta
inversió,unaopcióa laqual,
segonsvanexplicarahirdes

de l’empresa, elspropietaris
esvannegar finalment.En
paral·lel s’estavanegociant
ambl’Ajuntament l’aprovació
delprojectedetransformació.
Malgrat lademanda interpo-
sadapelspropietaris, l’empre-
saquegestionael cinema
encara téesperançaqueel
projectes’acabarà fent.


