
LA SÍNDICA INVESTIGA EL LAMENTABLE ESTAT DEL 

TEATRE ARNAU DE L’AVINGUDA DEL PARAL·LEL  
 

La façana de l’edifici presenta un aspecte d’abandó total, sense cap manteniment, 
tot i que fa un any i mig que l’Ajuntament va anunciar que el comprava  

 
Vilà pregunta al consistori en quin moment es troba el projecte d’intervenció, quin 
serà el pressupost i quins usos es donaran a l’emblemàtic equipament escènic 
 
La defensora ha obert una actuació d’ofici en la qual s’interessa també pel futur del 
Teatre Principal i per l’edifici en què es va projectar com l’hotel del Palau de la 
Música, amb signes de deteriorament 
 

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha decidit obrir un expedient 

d’ofici per conèixer les actuacions que l’Ajuntament de Barcelona té previst dur a terme 

per a la conservació i restauració del Teatre Arnau, situat a l’avinguda del Paral·lel, un 

edifici emblemàtic que es troba des de fa molt de temps en un estat lamentable. En la 

mateixa actuació, la defensora s’interessa també per uns altres dos immobles d’interès 

històric i cultural de Ciutat Vella, el Teatre Principal de la Rambla i l’edifici del carrer de 

Sant Pere més Alt, 13 bis, on s’havia d’ubicar el polèmic hotel del Palau de la Música. 

 

En la seva petició d’informe als diferents serveis municipals implicats, la síndica recorda 

que, el febrer de 2011, el llavors alcalde, Jordi Hereu, va anunciar la compra del Teatre 

Arnau per més de 2 milions d’euros. Semblava que s’obrien les portes per recuperar un 

equipament emblemàtic de la ciutat després d’una dècada de deteriorament i tancament. 

Però des d’aleshores no sembla que s’hagi portat a terme cap actuació i el seu estat és 

d’abandó total, almenys de portes enfora. La defensora pregunta a l’Ajuntament que 

s’està fent per prevenir el deteriorament, en quin moment es troba el projecte 

d’intervenció, quin és el pressupost, els terminis d’execució i quins usos es volen donar a 

l’edifici. 

  

Recentment, Vilà ha pogut comprovar la lamentable situació del teatre. La porta principal 

està tapiada des que va ser ocupat l’any 2006 i la Guàrdia Urbana el va desallotjar 

al·legant motius de seguretat. De fet, la impressió és que no s’hi fa cap manteniment des 



de fa anys. L’edifici està ennegrit, força brut i ple de pintades. Segons alguns testimonis,  

de tant en tant cauen trossos de la teulada a terra, els aparells d’aire condicionat de la 

cantonada de carrer Nou de la Rambla no semblen gaire segurs i quan plou es 

produeixen filtracions d’aigua als establiments llogats dels baixos. La síndica estudiarà si, 

en aquest cas, l’Ajuntament incompleix les ordenances sobre el manteniment d’edificis. 

 

Projectes sense concretar 

La defensora també vol saber quines actuacions portarà a terme el consistori per obligar a 

conservar i restaurar el Teatre Principal, inaugurat a principis del segle XVII i que és 

propietat de la família Balañá. Força gran i amb diferents espais independents, 

l’equipament teatral porta anys tancat, amb la façana deixada, i l’activitat que es fa a la 

resta de l’immoble és escassa. En el mandat anterior, el Govern municipal es va plantejar 

arribar a un acord amb Balañá per convertir-lo en un equipament cultural, tot i que també 

han estudiat altres usos, sense que de moment, però, s’hagin concretat.  

A més, Vilà s’interessa per l’immoble situat al carrer de Sant Pere més Alt, 13 bis, on 

s’havia de fer el polèmic hotel del Palau de la Música. Es tracta d’un edifici construït l’any 

1906 que estava protegit amb el nivell C. Es va descatalogar per poder enderrocar-lo, 

però la Generalitat va dictaminar que s’havia de respectar la façana. En aquest cas, a 

més, la defensora demana al consistori si sap quins usos es donaran a l’edifici i què es 

farà per millorar l’estat de la façana, ara mateix molt ennegrida, bruta i coberta totalment 

per una gran xarxa des de fa anys. 

Vilà considera que, davant la manca d’intervenció municipal, els edificis mostren signes de 

degradació i deteriorament, cosa que fa posar en perill la conservació de construccions 

amb un valor artístic i històric.  

   

 

 


