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Les obres de condicionament de l'auditori del carrer de 
Lacy possibiliten un espai més adequat a les necessitats del 
públic 
 

  

L'auditori del carrer de Lacy 
ha estat remodelat i ha 
millorat les seves condicions 
gràcies a la inversió en obra 
pública. Les reformes que 
s'hi han fet han permès 
adequar els accessos, 
canviar el pati de butaques i 
les bambalines, així com 
renovar els paviments i les 
portes de sortida 
d'emergència, entre d'altres 
actuacions. A més, 
l'actuació ha permès 
millorat el paviment del patí 
del Casal Pere Quart. 

Les obres les ha realitzat 
l'empresa Cervera Sistemas 
de Pintura, que ha comptat 
amb un pressupost de 
105.560 euros. La direcció 
facultativa de la coordinació 
de seguretat i salut ha anat 
a càrrec de la firma Torras Ventura Joaquim per 2.556 euros. 

Al pati de butaques s'ha canviat el paviment i les pròpies butaques. Les cortines també han estat substituïdes. 
Pel que fa a l'escenari, s'han substituït les bambalines i el teló. A l'entrada de l'equipament s'ha reparat el 
paviment i a les portes de la sortida d'emergència s'han canviat. Així mateix, també s'ha rebaixat el paviment 
per fer accessible la sortida. 

Amb les actuacions que s'han fet a l'auditori, es vol dinamitzar el seu ús i potenciar l'afluència de públic, tot 
modernitzant les instal·lacions. Tal i com ha explicat l'alcalde Manuel Bustos, "es tracta d'un espai molt ben 
ubicat, al Centre de la ciutat, que un cop condicionat a les necessitats actuals complementa 
perfectament a l'oferta de sales que ofereix el Casal Pere Quart". I ha afegit "la inversió ha permès 
millorar les butaques, el cortinatge de la sala, pintar els paraments verticals i horitzontals, així com 
adequar les sortides d'emergències, entre els aspectes més rellevants". 

Antecedents 

Des de l'any 2000, aquest auditori està cedit als sindicats CCOO i UGT per un període de 15 anys. Un conveni 
signat entre l'Ajuntament i els sindicats establia la cessió d'ús de les instal·lacions per a usos culturals i altres 
activitats al servei de la ciutat. I també recollia que els sindicats tenen prioritat per realitzar les seves pròpies 
activitats. En aquest sentit, José Manuel Jiménez Cárdenas, responsable institucional de la UGT del Vallès 
Occidental ha felicitat l'Ajuntament per l'aposta de rehabilitar "un espai al que li feia molta falta una 
millora i que de ben segur ara es farà servir molt més". 

De la seva banda, Antonio Díaz, secretari general del Vallès Occidental de CC.OO. ha dit que "estem molts 
satisfets i moltes entitats de la ciutat agrairan aquestes millores". 

Altres equipaments del centre de la ciutat que s'estan remodelant durant aquest any són el Teatre Municipal La 
Faràndula, l'edifici annex de Fira Sabadell i el Vapor Pissit. 
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