
MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
DE TORREDEMBARRA PER A DESENVOLUPAR UNA AUDITORIA
SOBRE LA GESTIÓ DEL TEATRE-AUDITORI

ANTECEDENTS DELS FETS

Ara fa més de 8 anys, concretament el 8 de març del 2007, el Consell Plenari Municipal de 
Torredembarra va aprovar per majoria tirar endavant amb els pressupostos del Projecte 
teatre auditori de Torredembarra, redactat per l’arquitecte Xavier Climent; amb els vots 
afirmatius de PSC-PM, ERC, GIT i ABG, i amb les abstencions de CIU, VUT, Sra. TODA i Sr. 
Crespo. Cap formació política es va manifestar en contra. Finalment, el 18 d’octubre de 
2007, el ple de la corporació, va aprovar el projecte.

El pressupost d’aquest projecte, es va fixar en 4.348.991,59€ dels quals 241.220,00€ 
anaven destinats al contracte de redacció del Projecte i a la direcció facultativa, però el 
pressupost a la partida 2007-5-451-62200 era de 2.348.614,18€, és a dir, que el consistori 
de Torredembarra ja tenia assumit des del primer moment, que no disposava de suficient 
líquid per a finançar la totalitat del cost de l’obra, i d'acord amb la legalitat van fer un pla 
plurianual per tal de finançar aquesta despesa, durant els anys 2007, 2008, 2009, on l’ 
import a finançar era de 2.348.614,18€, 1.174.307,09€ i 826.070,32€ respectivament.

El Teatre auditori, en teoria, s’havia d’inaugurar durant l’ hivern de l’any 2010, ara fa 5 anys. 

El projecte, es va estructurar en 4 parts: A) Obra civil, B) Escenografia, equipament 
audiovisual i estudi acústic, C) Aire condicionat, i D) Mobiliari. 

Malgrat que Convergència i Unió es va abstenir al dia de la votació, ha estat aquesta 
formació política la que ha gestionat aquest projecte, des del primer dia en que Daniel 
Massagué Pere va ser designat alcalde de Torredembarra, després d’una greu crisi 
institucional on l’alcalde de la vila encara era Manuel Jiménez Alés, del PSC. 

Atès que a diferència de les moltes de les versions oficials que s'han donat al llarg d'aquests 
anys,  l’espai es troba en una situació deplorable, malmès, de molt fàcil accés, sense 
mesures de seguretat i notòriament abandonat. 

Atès que no compartim i que lamentem les continuades mentides i versions per part del 
consistori municipal, el qual sempre ha tendit a culpabilitzar a altres forces polítiques, i a 
utilitzar de forma molt freqüent el concepte “herències”. Des del nostre punt de vista, les 
culpes estan compartides: des de les formacions polítiques que van votar afirmativament a 



un projecte sense garanties, fins a les que de forma reiterada han mentit i han (mal)gestionat 
aquest projecte. Aquests fets, per tant, ens dificulten notòriament l'accés directe a la veritat.

Atès que s'han gastat 490.612,84€ en aparells d’aire condicionat i no ha existit la mínima 
voluntat política de cuidar-los, aquests aparells han estat destrossats i robats.

Atès que aquest auditori no es troba en l’espai adequat donat a que una edificació 
d’aquestes característiques, entre moltes altres coses, ha de tenir prou de marge als seus 
costats per tal de garantir el correcte trànsit de persones, no només a l’hora d’entrar i sortir al
teatre, sinó també en casos de sortides d’emergència; ja que en aquest cas, al costat 
esquerra hi trobem un túnel subterrani que no permet la correcte evacuació, a davant existeix
una parada de bus i l’antiga N-340, al costat dret hi ha un aparcament subterrani i un carrer 
amb pisos, que pel format de l’auditori, no és massa factible sortir en aquesta direcció, i a la 
part del darrera, hi trobem uns xalets adossats i la via del tren. Per altra banda, i lluny de 
respectar l’estètica de la vila, aquest projecte ha apostat pel contrast estètic. 

Atès que va ser un projecte fet a corre-cuita, sense les garanties arquitectòniques ni 
urbanístiques mínimes, ni tan sòls es van estudiar altres zones d'edificació, i el que és més 
preocupant, es va obviar la possibilitat rehabilitar i/o condicionar espais ja construïts al centre
de la vila.

Atès que aquesta edificació va ser aprovada en un context de bombolla immobiliària, ara el 
poble paga  les seves conseqüències, i de nou, és el poble i la seva gent en primera 
instància, al que se li fa acabar pagant els plats trencats dels que mal-gestionen el nostre 
poble.

Atès que instàncies supramunicipals han alertat al nostre Ajuntament sobre l'incompliment de
les condicions acordades per tal de rebre una subvenció de 900.000 euros per tal d'ajudar a 
fer el teatre auditori (entre elles acabar-lo), ara es demana que l'Ajuntament retorni aquesta 
quantitat al no haver demostrat el funcionament d'aquest Teatre auditori. I Atès que 
l'Ajuntament proposa la maniobra d'habilitar la zona del vestíbul per tal de demostrar el 
funcionament i d'aquesta manera evitar el retorn de la subvenció, entenem que cal aturar-nos
i replantejar tot el que estem fent. En cap cas la ciutadania ha de seguir pagant les males 
pràctiques i gestions polítiques, ni creiem que el fet de posar pedaços als nyaps urbanístics 
d'aquest ajuntament (en el sentit d'arreglar algo de manera ràpida però no massa correcta) 
sigui una solució.

Davant d'aquests fets i circumstàncies, la CUP ens reiterem en la necessitat d'aturar-nos i 
analitzar el que i el com s'ha dibuixat el passat d'aquest municipi. Les actuacions del present
i del futur d'aquest consistori poden legitimar les gestions opaques del passat o bé poden 
actuar d'acord en un nou model de municipi basat en la racionalitat, transparència i 
participació. 

És per això que el grup municipal de la CUP-Poble Actiu, proposa al ple de l'Ajuntament de 



Torredembarra el següents acords:

Primer: Abans de prendre cap decisió, obrir un espai de participació vinculant amb tots els 
agents implicats (veïnes i veïns, formacions polítiques, entitats i associacions culturals, etc) 
per tal de debatre el futur del Teatre auditori.

Segon: Realitzar una auditoria per tal d'aclarir la gestió del Teatre Auditori, des del dia de la 
seva aprovació fins al dia d'avui. 

Grup Municipal CUP-Poble Actiu
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