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El futur Teatre Catalunya
colomenc tindrà un màxim
de 500 places de capacitat
a L’Ajuntament obre el procés per rehabilitar l’espai per fases a Martí exposa

que es podria evitar l’enderroc de l’equipament perquè l’estructura “és bona”
Jordi Ferrer
SANTA COLOMA DE FARNERS

Les escoles fan
la decoració de
Nadal, a Blanes
L’alcalde, Joan Martí, dret, en l’acte de dimecres a l’Auditori de Santa Coloma ■ DAVID RUEDA

La frase

—————————————————————————————————

“Ara estem en
un període de
participació, i el que
hem volgut fer és
exposar la realitat”
Joan Martí

ALCALDE DE SANTA COLOMA (ERC)

públic i va donar inici al
procés de rehabilitació del
Teatre Catalunya, que inclourà el Cercle Cultural
Colomenc i la plaça del davant. Tres informes demanats pel consistori sobre
seguretat estructural, viabilitat escènica i diagnosi
acústica han constatat
que l’estructura és “vàli-

da”, va exposar l’arquitecta Maria Vidal. Martí hi va
afegir que l’enderroc de
l’equipament es podria
evitar. “L’estructura és bona”. Responsables municipals van esmentar el
nombre d’espectadors que
caben a La Gorga de Palamós (322), al Teatre de
Salt (282) i al Teatre Municipal de Girona (585).
Des de dijous i fins al 8
de gener, els veïns poden
opinar sobre el teatre en
un qüestionari en línia o
bé presencialment a la biblioteca. La rehabilitació
es farà per fases. La demarcació de Girona del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
col·labora en el procés. ■

Concurs de dues
fases i un taller
de participació
—————————————————————————————————

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) guia
el concurs del teatre. Marc
Riera (COAC) va dir dimecres
que el concurs tindrà dues fases: la tria de “cinc o sis” dels
equips que es presentin en la
primera i la tria del projecte
vencedor en la segona. Dirigit
per Neòpolis, al gener hi haurà un taller de participació. El
COAC ja ha col·laborat en el
projecte d’adequació de la
Casa Pastors com a seu del
nou Museu d’Art Modern i
Contemporani de Girona.

a Els alumnes dels diferents centres

han ornamentat 50 arbres de Nadal
Redacció
BLANES

Els escolars de Blanes han
dissenyat i elaborat l’ornamentació dels arbres nadalencs que hi ha installats al municipi, en una
col·laboració entre l’Ajuntament i les escoles de la
població. Els avets de Nadal han estat confeccionats per especialistes en
fusteria i pintura de les
brigades municipals i en
total s’han fet cinquanta
arbres, que s’han repartit
arreu de Blanes. La imaginació dels escolars ha fet la
resta, confeccionant la decoració que han triat,
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Un 46,3% a l’Auditori
Santa Coloma té ara només l’Auditori, que fa les
funcions de teatre, sala de
conferències i sala de concerts. L’assistència mitjana a les activitats d’aquest
any a l’Auditori –on caben
260 espectadors– ha estat
del 46,3%, pendent que
s’hi representin tres cops
Els Pastorets.
L’Ajuntament va organitzar dimecres un acte

Un membre de la brigada municipal instal·lant arbres que
han estat decorats per la mainada ■ AJUNTAMENT DE BLANES

El dia 1 de desembre passat, vam
ig
donar 1 milió d’euros dins el sorte
d’El Millón de l’Euromillones
180028-1175542®

El reformat Teatre Catalunya de Santa Coloma de
Farners, tancat per deficiències des del desembre
del 2015, tindrà una capacitat màxima de 500 places, si es té en compte el
que suggereix el pla d’equipaments culturals de la
Generalitat
(PECCat)
2009-2019.
Com a capital de comarca, Santa Coloma hauria
de tenir un complex escenicomusical de format bàsic, que podria incloure
“una sala de volum únic de
400 espectadors” o bé un
teatre “de tipus frontal de
500 espectadors i una sala
petita de 200”, segons es
descriu en el PECCat. El
Teatre Catalunya, estrenat el 1976, té 837 seients. La capacitat, doncs,
es podria reduir entre un
38% i un 52%.

comptant amb què el material per dissenyar-la i fabricar-la se’ls ha facilitat
des del consistori blanenc.
Els arbres es van començar a instal·lar dimarts i ahir ja es va enllestir la feina. Tots estan en
llocs públics propers als
centres escolars que han
estat els encarregats de
decorar-los. El projecte
promou la implicació dels
escolars en esdeveniments destacats de la vila,
com ja va passar amb la
col·laboració per la Fira de
Tardor, en què els nens i
nenes de les escoles van
dissenyar i confeccionar
elements decoratius. ■

