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La Secretaria General de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
CERTIFICA: Que El Ple de l'Ajuntament, celebrat en sessió Ordinària en data 24 de maig de 2022
va adoptar, entre altres, i a reserva de l’aprovació de l’acta, l’acord que es transcriu a continuació:
Establiment del servei del Teatre La Bòbila de Sant Pere de Ribes i aprovació del Reglament d’usos

Francisca Carrasquilla Cuadrado, presidenta de la Comissió Informativa de Qualitat de vida, Drets socials
i igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a petició del regidor de Cultura de les
Roquetes, Adrià Solà García presenta al Ple de la Corporació el següent
DICTAMEN

Al nucli de Ribes es té constància d’una llarga tradició teatral. Hi ha documents que parlen
de representacions teatrals abans de la Guerra Civil liderades principalment per entitats
associatives locals. Durant els anys 70 i 80 diverses entitats i associacions fomenten el
teatre a través de representació d’autors catalans, clàssics i contemporanis
L’evolució d’aquesta tradició troba continuïtat en el moment actual amb la reobertura del
Centre cultural el Local, que permet a l’Ajuntament mantenir una programació semi-regular
de teatre destinat a públic general i familiar. Així com amb l’aparició de nous formats i
programació artística organitzada per diverses entitats del municipi.
En l’àmbit del cinema també trobem a Ribes una llarga tradició que ve des de la primera sala
estable al Casino de Ribes (1912). A partir d’aquí tot un seguit d’espais diversos i en mans
de diferents entitats i empresaris van oferint cinema amb algunes interrupcions.
Actualment Ribes ha recuperat el cinema del Centre Parroquial sota el nom de “Cinema
Ribes”
Pel que fa al nucli de les Roquetes, a finals dels anys 60 el promotor privat Salvador Ribé va
inaugurar el “Cine Roquetas” amb capacitat per a 500 persones i actiu fins a principis dels
80. Després del seu tancament va passar a ser de titularitat municipal per a utilitzar-se,
esporàdicament, com a sala d'esdeveniments.
Durant els anys 90, després d'un període de remodelació, l’antic Cine Roquetas va reobrir
com a Teatre Municipal i, encara que mai va arribar a comptar amb una programació estable
d'arts escèniques, va servir com a impuls per a l'aparició de diverses formacions teatrals
En la dècada del 2000, per problemes estructurals, l'equipament va tornar a ser clausurat i,
sense un lloc adequat de representació, les formacions amateurs van desaparèixer. Aquest
fet va produir, com a conseqüència, que a les Roquetes no s’arribés a consolidar una
tradició en arts escèniques ni d’exhibició cinematogràfica, a causa d'una activitat discontínua
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i la falta d'un espai adequat

L’any 2017, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar la remodelació i ampliació de
l'antic Teatre Municipal de Les Roquetes i després de la seva construcció aquests any 2022
és preveu l’obertura d’aquest nou equipament, pot dotar al municipi i rodalies d’una
programació teatral estable de qualitat i de la recuperació de la tradició teatral i
cinematogràfica perduda.
Es preveu que altres activitats paral·leles a la programació puguin tenir un impacte en
l’enfortiment del teixit associatiu, el foment i visualització del talent local, la revitalització del
sector cultural en general i la cohesió social i millora de les relacions entre el ciutadans i
ciutadanes del municipi i les poblacions veïnes.
El Teatre la Bòbila forma part de la xarxa d’equipaments culturals del municipi, i en sintonia
amb el Pla equipaments Culturals de Catalunya vol permetre i garantir l’accés de la
ciutadania a la cultura, en igualtat d’oportunitats i en les millors condicions, tenint en
consideració les noves demandes socials i les noves formes d’accedir als continguts i les
experiències culturals,
i reforçant al mateix temps el valor social dels equipaments públics.

De conformitat amb l’informe de prefectura emès per la Cap del Servei de Cultura i amb
l’informe jurídic, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I PLA DE GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ que fa de projecte de l’establiment del servei del Teatre la Bòbila de Sant
Pere de Ribes, així com les principals línies d’actuació d’aquest equipament, que es
relacionen:
1. Taller i cursos de formació en arts escèniques
2. Programació profesional d’arts escèniques per a públics generals i familiars
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3. Programació i interacció entre arts escèniques i els centres educatius
4. Acolliment i suports a practiques de creació i producción escénica dels agents
locals
5. Programació de rsidències artístiques
6. Vessant cominitaria i social
7. Programació cinema

SEGON.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT I NORMATIVA D’USOS del Teatre la
Bòbila.
TERCER.- SOTMETRE, els documents que conformen l’establiment del servei incloent el
reglament i normativa d’usos, AL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA durant el termini de 30
dies que comptaran des de l’endemà de la darrera de les publicacions del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. També es publicarà al teuler municipal electrònic, dins de la seu electrónica:
www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes; així com a la página web d’aquesta
Coporació, www.santperederibes.cat. Aquest acord esdevindrà deifinitiu en el cas que no es
presentin al·legacions, sense necessitat de prendres un acord exprés.
QUART.- Simultàniament, DONAR AUDIÈNCIA als interessats.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE de l’informe del director d’obra on certifica que el
l’equipament acompleix la normativa vigent en matèria de seguretat, climatització i higiene
per a desenvolupar una programació artística.

:
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat dels
vint-i-un membres que la composen
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Sant Pere de Ribes, 27 de maig del 2022

Sant Pere de Ribes, 26 de maig del 2022

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental
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