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Tanca el Teatre Tarragona
per risc de despreniment
del fals sostre del vestíbul
Un informe encarregat fa uns mesos per Ricomà obliga a aturar l’activitat,
que en aquest final de temporada s’haurà de reprogramar o reubicar
Biel Roquet-Jalmar

El Teatre Tarragona va tancar
ahir les seves portes de forma
immediata per culpa del risc de
despreniment que pateix el fals
sostre del vestíbul. Si bé es tracta
d’una situació molt similar a la
del 2019, quan el fals sostre de la
platea va caure, aquesta vegada
encara no s’havia desprès cap
element. Tot i així, l’Ajuntament
de Tarragona ha decidit anar
amb peus de plom i no prendre
riscos de cara al públic. El tancament del teatre arriba a la recta
final de la programació estable
de temporada, que ara s’haurà
de reubicar en altres espais o reprogramar més endavant, d’aquí
uns mesos. Amb tot, el consistori
espera tenir l’equipament llest de
cara a la tardor, quan comenci la
nova temporada, pel que les actuacions duraran uns tres mesos.
El tancament del Teatre Tarragona es va decidir arran d’un

informe extern rebut el passat
dimecres per l’equip de govern,
que havia estat encarregat després d’una visita de Pau Ricomà
fa uns mesos. En aquell moment,
l’alcalde va observar que hi havia
diversos plafons ornamentals
del vestíbul i de passadissos que
s’estaven desprenent. En una intervenció i avaluació dels serveis
tècnics municipals es van treure
els plafons en qüestió, però encara hi continuava havent risc
de despreniment a la zona d’entrada. «L’informe ha estat molt
taxatiu, tècnic i exhaustiu, i no es
volia repetir la mateixa situació
que ja es va produir a platea», raonava Manel Castaño, portaveu
del govern.
En vista que l’escenari i la zona
de públic es troben en perfectes
condicions, l’Ajuntament s’havia
plantejat habilitar alternatives
d’accés. Si més no, la cautela va
prevaldre, tal i com detallava

Castaño: «No ens la volem jugar
per seguretat, no volem córrer
cap risc. Tot i que no hi ha hagut
cap despreniment, podria haver
passat o podria passar. Cal una
actuació contundent». Dilluns
es valorarà quina ha de ser la intervenció, encara sense pressupost, que hauria de començar la
setmana vinent i que no s’hauria
d’allargar més enllà de l’inici de
la pròxima temporada.
El malestar del consistori és
notori envers un equipament
que ja ha patit episodis molt similars en altres ocasions, tal i
com manifestava Castaño: «És
inadmissible, el teatre és nou del
2012 i ara tenim una situació similar. No pot ser que es trobi en
aquestes condicions». Arran dels
despreniments a la platea de fa
dos anys, els serveis jurídics municipals ja van obrir un expedient
i ara han incorporat «les responsabilitats que es poden derivar
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Els Mossos van entrar amb l’ajuda dels veïns
Gerard Cañellas

Castaño: «És
inadmissible, el teatre és
nou del 2012. No pot ser
que es trobi així»

L’Ajuntament esperarà
les valoracions dels
serveis jurídics per
assenyalar responsables

d’una nova irregularitat de l’empresa constructora i del servei
d’arquitectura». El portaveu municipal avançava que seguirien
«les recomanacions dels serveis
jurídics, que ara estan fent una

anàlisi de la documentació i els
informes, pel que no podem encara atrevir-nos a assenyalar responsables».
La programació pendent s’ha
reprogramat o reubicat. El Teatre

Metropol acollirà les dues obres
pendents de la Mostra de Teatre
Jove el 7 i el 9 de juny, així com
l’entrega dels Premis Ones Mediterrànies, l’11. Per la seva banda,
les tres funcions de la Triologia
Shakespeare es faran a la tardor,
així com l’espectacle Castelvines & Monteses. Sí que es podran
fer els assajos de l’orquestra de
l’òpera, ja que es podrà accedir
directament a l’escenari.
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Investiguen un robatori
amb força en un pis de la
Part Alta de Tarragona
Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea
Bàsica Policial (ABP) del Camp
de Tarragona investiguen un
robatori amb força en un pis del
carrer d’en Vilarromà, situat al
barri de la Part Alta de Tarragona, que es va produir ahir al

Tot i que l’Ajuntament s’ha plantejat alguna alternativa d’accés, han posat per davant la seguretat.

voltant de les 8 del matí. Va ser
minuts més tard d’aquella hora
quan veïns de la zona van trucar
als Mossos d’Esquadra advertint-los que s’estava produint
un intent d’ocupació il·legal en
un pis del carrer d’en Vilarromà.
Quan van arribar les diferents

dotacions, van poder accedir a
l’habitatge perquè un dels veïns
disposava de les claus i tenia
permís dels propietaris per entrar-hi. Va ser llavors quan els
Mossos, que no van trobar ningú a l’interior de l’immoble, van
adonar-se que no es tractava
d’una ocupació il·legal sinó d’un
robatori amb força consumat.
Ara s’està a l’espera que els
propietaris revisin la casa i,
quan puguin determinar que
els falta, podran interposar una
denúncia. No obstant això, els
Mossos ja han iniciat una línia
d’investigació que els podria
dur fins a l’autor del delicte de
robatori.

El Museu del Port tanca
dilluns la seva seu
provisional al Tinglado 2
S’espera que el Refugi 2 s’obri a finals d’estiu
Redacció

Aquest diumenge 6 de juny el
Museu del Port obrirà per darrera vegada la seva seu provisional, ubicada al Tinglado 2 del
Moll de Costa. S’espera que la
nova seu, ubicada al Refugi 2,
sigui inaugurada i oberta al pú-

blic abans de finalitzar aquest
estiu. El Tinglado 2 va obrir les
portes al públic el passat 11 de
setembre de 2020 funcionant
com a seu temporal de l’emblemàtic espai cultural tarragoní, el
Museu del Port. Durant aquests
10 mesos, l’espai ha recollit l’ex-

posició temporal del Museu, ja
que a la seu original s’ha realitzat una reforma integral i un
disseny d’una nova i més atractiva museística adaptada al nou
temps. Cal dir que l’oferta de les
activitats didàctiques organitzades per l’espai cultural es continuaran portant a terme a l’aula
pedagògica de l’espai entitats.
També es continuaran organitzant les sortides a la natura, les
visites guiades i les visites teatralitzades que es realitzen al
voltant del Moll de Costa i Serrallo i segueixen actives les noves activitats de l’Educa Digital,
un programa pedagògic virtual
destinat a escoles i esplais.

