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 TARRAGONA

FELICITACIONS

La Júlia avui compleix 
11 anys!!!  Que passis un 
dia ple de sorpreses i fe·
licitat.

GERARD MARTÍ

Biel Roquet-Jalmar

El Teatre Tarragona es va inau·
gurar el 2012 amb el fals sostre 
del vestíbul sense homologar. 
Aquesta va ser una de les con·
clusions extretes de l’informe de 
l’auditoria encarregat per l’Ajun·
tament que va obligar a tancar 
l’equipament situat a la Rambla 
Nova el passat 6 de juny. L’actu·
ació d’emergència per millorar la 
seguretat de l’entrada han durat 
dos mesos. Les obres van co·
mençar el 21 de juny i van acabar 
ara fa poc més d’una setmana, el 
21 d’agost. El Teatre Tarragona 
va reobrir les portes ahir a punt 
per a la inauguració del Festival 
Internacional de Teatre de Tarra·
gona (FITT) del vespre. A banda 
de la seguretat del sostre, s’ha 
aproitat per millorat la reverbe·
ració i la resistència al foc.

Les obres s’han efectuat a la 
integritat del vestíbul de la plan·
ta baixa, a l’entrada, i una part 

del vestíbul del primer pis, men·
tre que l’informe no va detectar 
deiciències en altres punts del 
teatre, tampoc al pati de buta·
ques, que va patir un despreni·
ment del sostre el febrer del 2019. 
El cost dels treballs ha rondat els 
200.000 euros entre la redacció 
del projecte i l’execució. Del total 
de la inversió, 165.000 euros per·
tanyen a un modiicatiu de crèdit 
provinent de la dotació destina·
da a la Tabacalera. Els restants 
s’han utilitzat del pressupost de 
Cultura.

El problema al vestíbul residia 
en els ancoratges del fals sostre. 
Aquest estava agafat d’una forma 
precària i, a més, no estava ho·
mologat ni certiicat ni pels in·
dustrials ni per l’empresa instal·
ladora. El nou fals sostre sí que 
està homologat. Sobre la insegu·
retat de l’entrada del Teatre Tar·
ragona, Pau Ricomà assegurava 
que aquesta «s’ha demostrat». 

L’alcalde apuntava que fa més de 
dos anys ja es va «ensorrar una 
part del sostre de la sala de buta·
ques» i que l’estudi va «detectar 
fragilitat estructural». «Si hem 
hagut d’actuar d’emergència, és 
perquè la situació ho requeria», 
defensava el batlle republicà. En 
tot cas, el problema no era exac·
tament que el que va provocar la 
caiguda del fals sostre del pati de 
butaques, tot i que l’«origen era 
semblant», detallava Ricomà.

Davant el greuge que va su·
posar inaugurar l’equipament 
el 2012, l’Ajuntament de Tarra·
gona està decidit a determinar 
responsabilitats. Els serveis jurí·
dics del consistori estan acabant 
d’ultimar les mesures legals cor·
responents. «Estan estudiant les 
fórmules. Esperem que aviat ens 
presentin la proposta per saber 
a qui es demanaran responsa·
bilitats, de quina manera i com. 
Jo no puc especular. Els serveis 

jurídics determinaran a qui s’ha 
d’assenyalar», deia Ricomà.

Una millora del sostre
Les obres al Teatre Tarragona no 
s’han limitat a canviar el fals sos·

tre deicient per un de nou. «No 
és una substitució, sinó una mi·
llora», recalcava Ricomà. El nou 
aspecte del sostre del vestíbul 
és lleugerament diferent del que 
hi havia abans del tancament, fa 

poc més de dos mesos. Les ac·
tuacions han seguit tres línies. 
En primer lloc, la millora de la 
seguretat per «evitar situacions 
de risc», deia l’alcalde. En segon 
lloc, s’ha millorat la resistència al 
foc. Per últim, l’espai, que acull 
regularment actes –com pre·
sentacions i rodes de premsa–, 
ha millorat considerablement la 
seva acústica, amb una reducció 
de la reverberació.

CULTURA

El Teatre Tarragona es va 
estrenar amb el sostre del 
vestíbul sense homologar
L’equipament de la Rambla Nova va reobrir ahir les portes després d’una 

actuació d’emergència que ha millorat la reverberació i la resistència al foc

Els serveis jurídics de 
l’Ajuntament es troben 
ultimant les mesures 
legals que s’emprendran

El cost dels treballs ha 
rondat els 200.000 euros, 
165.000 dels quals d’un 
modificatiu de crèdit

L’arquitecta Cristina Rodríguez, l’alcalde Pau Ricomà i el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo.

SANTA TECLA 2021

La Santa Tecla del 2021 
arriba amb l’estrena d’un 
domàs de la patrona de la 
ciutat. Ahir es va presentar 
aquesta peça de color ver·
mell a la capella de Santa 
Tecla de la Catedral de Tar·
ragona. La iniciativa ha anat 
a càrrec de l’entitat musical 
Zona Gralla. Tots els benei·
cis aconseguits es destina·
ran a la restauració de la ca·
pella l’any del setè centenari 
de l’arribada  de la relíquia a 
Tarragona. Redacció

Presentat el domàs 
de la patrona

GERARD MARTÍ

Redacció

Els Mercats de Tarragona han 
programat un conjunt d’ac·
tivitats durant aquesta Santa 
Tecla, entre les quals destaca 
la ruta guiada 700 anys per lle-
par-se els dits. L’evolució histò-
rica dels mercats a Tarragona. 

La ruta, que començarà a la 
Part Alta i inalitzarà al Mercat 
Central, pretén explicar què es 
menjava, com es cuinava i de 
quina manera han evolucionat 
els mercats ixos i ambulants 
a la ciutat de Tarragona, des 
del segle XIV ins a l’actualitat. 

L’activitat s’emmarca dins el 
projecte T·700 i compta amb la 
col·laboració d’Auriga Serveis 
Culturals. S’han programat un 
total de sis sessions els dies 9,  
10, 11, 16, 17 i 18 de setembre i 
les entrades ja estan a la venda 
a www.taquilla.coop.

Amb relació als actes com·
memoratius dels 700 anys de 
l’arribada de la relíquia a la ciu·
tat, el president de l’empresa 
pública de Mercats de Tarrago·
na, Dídac Nadal, va destacar que 
«ens fa molta il·lusió que l’em·
presa de Mercats pugui partici·
par activament a la celebració 
dels set segles de Festa Major a 
Tarragona».

Una ruta permetrà 
conèixer els mercats 
durant set segles

SANTA TECLA 700

La visita, del 9 a l’11 i del 16 al 18 de setembre


