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El nou Teatre de La Unió
Confesso que em fa molta il·lusió saber que el nou edifici de La Unió, com anunciava Cugat.cat, es troba
ja en la seva darrera fase i que a final d'enguany el teatre ja estarà a punt perquè hi veiem els primers
espectacles. De moment ja s'ha tret la bastida que tapava el procés de construcció i s'ha de reconèixer
que la imatge que transmet, tota de vidre, fa força goig.
Sant Cugat és una ciutat que ha fet una esplèndida aposta per la cultura en totes les seves manifestacions. La
prova és l'enveja sana que provoca no sols en ciutats veïnes com Rubí i Cerdanyola, sinó en d'altres que
doblen la seva població i que són capitals de comarca, com Sabadell i Terrassa. La cultura és una imatge de
marca de la nostra ciutat i són diverses les activitats que, lluny de quedar circumscrites al públic local, atreuen
persones d'altres poblacions o fins i tot de Barcelona. El Festival de Poesia, per exemple, n'és una; i el Festival
Petits Camaleons, n'és una altra. I, per descomptat, la programació del Teatre-Auditori, que té una mitjana
d'ocupació que supera el 80% i és una de les més altes de Catalunya.
Tanmateix, ves per on, estem mancats d'un teatre per a espectacles de petit format, i el Teatre de La Unió serà
el lloc ideal. No pas la solució definitiva, perquè és obvi que el Teatre-Auditori necessita una Sala B, però sí
una solució temporal per cobrir les necessitats escèniques de Sant Cugat i per afavorir les moltes entitats locals
que s'hi dediquen. La meva felicitació a la directiva de La Unió i al govern municipal que ho han fet possible.
Fa il·lusió, molta il·lusió.
VÍCTOR ALEXANDRE és escriptor i periodista

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/diari/opinio/144087.html
Copyright 2020 Cugat.cat
Pagina 1 - 25/09/2020

