
LA SÍNDICA RECOMANA FER UNA REFORMA INTEGRAL 
DEL TEATRE ARNAU PER GARANTIR-NE LA 
PRESERVACIÓ I SEGURETAT 
 
Fins al passat desembre, l’Ajuntament no havia fet cap intervenció en l’espai 
escènic tot i que el seu estat era molt lamentable i presentava signes evidents 
d’abandó 
 
Vilà considera que el patrimoni és un signe d’identitat i creu que també s’han de 
protegir els béns culturals que reuneixen valors historicoartístics, estètics o 
tradicionals rellevants del sector urbà on estan situats, més enllà que estiguin 
catalogats o no 
 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament 
de Barcelona que porti a terme una reforma integral del Teatre Arnau per garantir-ne la 
preservació i adequar l’espai als requeriments actuals d’aforament i seguretat. Aquesta és 
la principal conclusió d’una intervenció d’ofici que es va obrir el passat octubre pel 
lamentable estat de l’emblemàtic edifici de l’avinguda del Paral·lel, que és de propietat 
municipal des del febrer de l’any 2011. 
 
El Teatre Arnau va ser construït l’any 1906 i té un nivell de protecció C, és a dir, reuneix 
valors historicoartístics estètics i tradicionals que són considerats com a rellevants pel 
sector urbà on està situat i, per tant, ha de ser objecte de protecció. En opinió de Vilà, a 
més, es tracta d’un immoble el valor del qual va més enllà de la seva arquitectura i té a 
veure amb la seva ubicació urbana dins del paisatge del Paral·lel i el seu significat per a la 
ciutadania i la història de Barcelona. 
 
Com a titular del teatre, l’Ajuntament té el deure i l’obligació de portar a terme les 
actuacions i obres necessàries per assegurar-ne la conservació i rehabilitació com a bé 
patrimonial, però des de l’adquisició del teatre fins al passat desembre no s’hi havia 
realitzat cap tipus d’intervenció, tot i que l’estat de l’edifici era cada cop més lamentable, 



amb signes evidents d’abandó i de deteriorament progressiu, que podien desembocar en 
problemes de seguretat i en pèrdua del seu valor patrimonial. 
 
L’Ajuntament ha informat la síndica que, de moment, no té cap projecte d’intervenció ni 
pla d’usos previst per al Teatre Arnau. S’han realitzat, però, contactes amb representants 
del sector musical i de les arts escèniques de la ciutat per tal d’avaluar la viabilitat de 
diversos projectes culturals. 
 
El passat desembre, el consistori va començar unes obres d’estabilització a la coberta i a 
les façanes per garantir-ne la seguretat. Aquestes obres es van iniciar després de 
l’obertura d’una actuació d’ofici per part de la defensora i uns nou mesos després de la 
presentació d’un informe a la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 
que posava de manifest el desplaçament de fins a 8 centímetres d’una de les façanes del 
Teatre Arnau. El mateix informe també indica que el progrés del deteriorament en 
l’estructura de la coberta pot comportar, amb el temps, un col·lapse espontani, cosa que 
evidencia el consegüent perill en cas de presència d’activitat a l’interior de l’edifici. 
 
En la mateixa intervenció d’ofici, Vilà també ha estudiat l’estat del Teatre Principal de la 
Rambla i de l’immoble del carrer Sant Pere més Alt, 13 bis, on es va projectar el polèmic 
hotel del Palau. 
 
Projecte per rehabilitar la façana del Principal 
 
El Principal és un edifici privat que té un nivell de protecció B, és a dir, es tracta d’un bé 
immoble catalogat d’interès local, i qui té l’obligació de conservar en bones condicions de 
manteniment i seguretat l’edifici és el titular. Precisament, el passat novembre, la propietat 
va sol·licitar una llicència d’obres per rehabilitar la façana que ja té el vistiplau de 
Patrimoni. La síndica ha demanat a l’Ajuntament que faci un seguiment de les obres per 
assegurar que es compleix la normativa.  
 
Sobre l’immoble de Sant Pere més Alt, la defensora considera que l’Ajuntament està 
complint amb el seu deure d’assegurar la conservació de l’edifici després d’iniciar 
l’execució subsidiària per corregir les patologies de la façana. En aquest cas, es tracta 
d’un edifici d’habitatges de planta baixa i tres pisos amb terrat que té un nivell de protecció 
C, segons el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i artístic de Ciutat Vella.  
 
Al seu moment, el pla de fer un hotel va comportar l’aprovació d’una nova ordenació de la 
zona, recatalogar les finques –que passaven del nivell de protecció C al D per facilitar-ne 
l’enderroc– i requalificar els terrenys com a zona hotelera. Mancava, però, el vistiplau de 
la Comissió de Patrimoni de la Generalitat que, el 26 de desembre del 2008, va rebutjar 
recatalogar les finques del xamfrà de Sant Pere més Alt i Amadeu Vives i, per tant, en va 
prohibir l’enderroc, tot i que hi va permetre fer l’hotel.   
 



El procés va estar envoltat d’una forta oposició, principalment dels veïns, que creien que 
l’operació atemptava contra la Llei de millora dels barris i el patrimoni de la zona, i hi veien 
una operació especulativa privada amb el consentiment de les institucions públiques.  
 
Enmig de l’escàndol pel cas Millet, l’Ajuntament va acordar suspendre el tràmit del Pla de 
millora urbana i la propietat va renunciar a construir l’hotel. La Fundació Orfeó Català - 
Palau de la Música, que va passar a gestionar el Palau, va plantejar al consistori 
recuperar l’ús que els edificis tenien abans de ser requalificats. El 2011, l’Ajuntament va 
comprometre’s a fer-ho, i el mes de febrer d’aquell any, el Ple va decidir per acord 
unànime fer marxa enrere en la modificació del Pla general i restituir-ne la qualificació com 
a equipaments. Però, a hores d’ara, la qualificació no s’ha modificat i les finques continuen 
tenint clau urbanística 12ht, subzona hotelera. També està pendent que l’immoble del 
carrer Sant Pere més alt 13 bis recuperi el nivell de protecció C. 
  
En opinió de la defensora, el Govern municipal hauria de fer els passos necessaris per al 
canvi de qualificació de les finques ja que, d’aquesta manera, donaria un missatge clar als 
veïns de voler destinar, en un futur, els usos dels edificis a equipaments educatius 
musicals. 
 
Peça clau per al desenvolupament 
 
La síndica considera que el patrimoni és un dels signes d’identitat d’una col·lectivitat i una 
peça clau a l’hora d’analitzar el desenvolupament cultural, econòmic i urbanístic de les 
ciutats. Qualsevol bé d’interès nacional o local implica un deure de protecció, conservació 
i difusió que obliga les administracions públiques. I més enllà dels béns catalogats, també 
són béns culturals que s’han de protegir els que, sense haver estat objecte de declaració 
ni de catalogació, reuneixen valors historicoartístics estètics o tradicionals considerats 
com a rellevants del sector urbà on estan situats, tal com estableix el Pla especial del 
patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat.  
  
En opinió de Vilà, Barcelona és una ciutat que es pot associar a edificis emblemàtics, la 
personalitat dels quals són una fita del seu paisatge urbà. Per això, és important i 
necessari preservar tot el que queda d’aquests edificis i l’Ajuntament ha d’establir les 
mesures de protecció necessàries de tots els béns culturals tant si n’és el titular com si no 
ho és. 
 
 
 


