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URBANISME
Campanya polèmica
per millorar les
voreres de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona ha
anunciat que a l’octubre inici-
arà una campanya sota el
lema Via lliure a l’accessibili-
tat per combatre l’ocupació
abusiva que molts establi-
ments comercials i hostalers
fan de les voreres. L’ocupació
genera problemes de mobili-
tat a discapacitats físics i a
persones grans o cegues en
alguns punts de la ciutat. La
campanya provocarà un aug-
ment de les inspeccions i les
sancions. En aquest sentit, el
Consell de Gremis de Comerç,
Serveis i Turisme de Barcelo-
na va expressar ahir que la-
menta la decisió de l’Ajunta-
ment. L’organització conside-
ra que no és el moment més
adient per engegar la campa-
nya a causa de la difícil situa-
ció que travessa el sector per
la crisi econòmica.

POLÍTICA
L’Ajuntament respon
a 18.000 propostes
per al pla de govern
L’Ajuntament de Barcelona
ha enviat unes 18.000 res-
postes a través del correu
electrònic i correu postal a
les propostes que ciutadans
i entitats van presentar la
tardor del 2007 per a l’ela-
boració del programa d’ac-
tuació municipal (PAM)
2008-2011. Del total de les
85.777 propostes que van re-
alitzar més de 28.500 perso-
nes, un 42,5% han sigut ac-
ceptades; un 41,2%, assimi-
lades, que significa que ja
constaven al text inicial, i un
8,8%, rebutjades.

MEDI AMBIENT
Una avaria genera
un núvol de pols de
ciment a Vilanova
Una avaria a la fàbrica de ci-
ment Cemex de Vilanova i la
Geltrú va originar ahir al
matí una emissió de pols a la
zona de la Masia d’en Barre-
res. El núvol de pols de ci-
ment va fer aturar la produc-
ció de la planta Cemex.
L’ajuntament va posar en
marxa una investigació.

MEDI AMBIENT
Sant Cugat reduirà
un 20% les emissions
de CO2 abans del 2020
L’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès va aprovar dilluns
passat per unanimitat l’adhe-
sió al pacte d’alcaldes de la
Unió Europea sobre el canvi
climàtic. El compromís impli-
ca prendre mesures per redu-
ir les emissions de CO2 al
terme municipal un 20%
abans de l’any 2020.
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La pretensió de l’Ajunta-
ment de controlar a partir
de l’any que ve la contami-
nació acústica a la ciutat
amb una normativa més
restrictiva no ha agradat
gens al sector de l’oci noc-
turn, un dels que, segons el
mapa del soroll fet per

L’oci nocturn,
contra Mayol

Medi Ambient, generen
més molèsties juntament
amb el trànsit i les obres.

La Federació Catalana
de Locals d’Oci Nocturn
(Fecalon) considera que les
condicions de la futura or-
denança municipal contra
el soroll suposaran “unes
càrregues exagerades per
al sector” i així ho va tras-
lladar a la Taula del Soroll

URBANISME

El Teatre Grec i els Jardins
Amargós, tancats per obres
| Es consolida el teatre per evitar la caiguda de pedres sobre l’escenari|L’obra costa 2,3
milions d’euros i s’enllestirà al maig per fer el Grec 2009|Els jardins es replantaran de nou

Maria Favà
BARCELONA

El Teatre Grec ha abaixat
el teló per segona vegada
aquesta temporada. La pri-
mera va ser el 31 de juliol,
quan va acabar el festival
d’estiu, i la segona, que és
la definitiva, va ser el di-
lluns 8 de setembre, quan
va tancar per obres de res-
tauració a fons tant del te-
atre com dels Jardins
Amargós que l’envolten.
L’objectiu és recuperar la
imatge i l’esperit que tenia
tot l’entorn el 1929 i evitar
les esllavissades i les caigu-
des de pedres damunt de
l’escenari. Les obres estan
pressupostades en 2,3 mi-
lions d’euros i l’Ajunta-
ment preveu que s’acabin a
finals de maig.

Per fer aquests treballs
s’ha hagut de col·locar una
tanca perimetral que barra
tots els camins que utilit-
zen molts usuaris del parc
i especialment els nens de
l’Escola del Bosc per evitar
anar per la carretera.

Una primera fase
d’obres d’urgència es va
haver de fer l’hivern passat
per evitar les esllavissades
sobre l’escenari, tal com ja
va informar l’AVUI en la
seva edició del 24 de febrer.

Claus de 12 metres
El Teatre Grec de Barcelo-
na es va excavar en una an-
tiga pedrera i aquests orí-
gens l’han marcat. De pe-
dres petites n’havien
caigut sempre però les
plantes enfiladisses que en-
tapissaven la part posteri-

or de l’escenari amortien
les caigudes. Però els des-
preniments es van intensi-
ficar a partir del 2006 i les
representacions del festi-
val de teatre del 2007 es
van haver de reduir al
mínim per evitar acci-
dents. L’hivern passat, per
tal de poder celebrar el fes-
tival Grec 2008, es van
posar unes primeres ma-
lles de protecció a la paret
que ara es completaran.
També s’hi han col·locat
uns claus, com els que
posen en els talussos de les
carreteres, que tenen uns
12 metres de profunditat.

Ara s’arreglaran els ex-
trems de l’escenari, es
trauran els cossos afegits

als anys quaranta; i a l’esta-
ció transformadora que hi
ha a l’esquerra també se li
rentarà la cara i se li posa-
rà una coberta vegetal. No
es recupera ni el templet ni
la zona enjardinada que hi
havia dalt de l’escenari
“perquè ara els muntatges
teatrals necessiten tot
l’espai”, va explicar a
l’AVUI l’arquitecte Patricia
Falcone, autora del projec-
te de restauració.

També s’arreglaran les
grades del teatre i els ele-
ments arquitectònics dels
jardins, com el pavelló on
hi ha el restaurant i els la-
vabos, les pèrgoles, els mu-
rets, els balustres...

Es col·locarà reg auto-

màtic a tot el perímetre
dels jardins aprofitant que
s’ha de renovar la vegeta-
ció, que està molt envelli-
da, com la tanca de xiprers
que s’aixequen a l’esquena
de les grades. També es
canviarà l’encintat dels
parterres, que és dels anys
quaranta, i es substituirà
per una baraneta de ferro
que quedarà dissimulada
per la vegetació.

Es recuperaran els mo-
dels dels fanals originals,
que s’han fet de nou seguint
les normes de contamina-
ció lumínica. Pel que fa a la
intensitat de la llum, n’hi
haurà de dues menes i s’en-
cendrà l’una o l’altra en fun-
ció de l’ús dels jardins. ■

–formada per entitats i pel
consistori– que es va reu-
nir dilluns passat.

Aquest no va ser l’únic
retret que va haver de sen-
tir la regidora de medi am-
bient, Imma Mayol. Aquest
sector va insistir que les
condicions actuals ja són
prou exigents i, en aquest
sentit, va considerar el pro-
jecte com una norma “im-
possible de complir”. Com
a exemple, la Fecalon va
posar el requisit que a l’in-
terior dels dormitoris no se
superin els 25 decibels.
“Aquesta xifra no s’asso-
leix ni amb l’activitat para-
da”, van criticar. ■

Els bars i locals d’oci de Barcelona temen que la nova
ordenança del soroll els restringeixi l’actuació ■ PERE VIRGILI

El Teatre Grec de Barcelona
el va construir l’arquitecte
Ramon Renventós en el forat
que havia deixat la pedrera
Maginet. El roserar que hi ha
abans del teatre es diu Jar-
dins Amargós, en homenatge
a l’arquitecte Josep Amar-
gós, que va ser l’autor dels
primers plànols per urbanit-
zar la muntanya abans que
tirés endavant el projecte del
jardiner francès Jean-Claude
Forestier, amb qui va col·la-
borar Rubió i Tudurí.

L’amfiteatre es
va excavar a la
pedrera Maginet

Una tanca ben vistosa envolta tot el perímetre del Teatre Grec i els Jardins Amargós des del 8 de setembre ■ MIQUEL ANGLARILL


