
Som veïnes, veïns, entitats, artistes i companyies que ens hem posat d'acord per fer re-
viure un espai emblemàtic per al Paral·lel. Després de 20 anys abandonat, ha estat la 
pressió dels veïns i veïnes del Paral·lel la que ha salvat el Teatre Arnau. Ara, cal recupe-
rar-lo.

Davant les necessitats culturals i socials del territori, proposem crear un equipament 
públic dedicat a les arts escèniques i la memòria al voltant del Paral·lel.I ho volem fer, 
des de la iniciativa comunitària, l'economia social, la cultura de base i el compromís amb 
els barris.

ConsideremConsiderem el Teatre Arnau una peça clau del patrimoni del Paral·lel que no podem 
perdre. Per aquest motiu, ha de ser també un centre d'interpretació del Paral·lel: que re-
culli la memòria popular en diàleg amb el present de l'avinguda. Un espai que miri 
enrere amb respecte, sense descuidar el futur.

Volem un projecte obert a la diversitat del sector cultural i arrelat al territori, disposat 
a incloure en els seus processos creatius les persones que habiten de la ciutat. No volem 
projectes imposats que no tinguin en compte la voluntat dels veïns i veïnes. No volem 
una altra infraestructura cultural construïda oblidant les necessitats de creadores artis-
tes.

La ciutat de Barcelona no es pot permetre desaprofitar dos dels seus principals valors: 
el talent i l'empenta del teixit artístic i la implicació dels seus veïns i
veïnes.

Per aquest motiu, els i les sota-signants demanem a l'Ajuntament de Barcelona -actual 
propietari del Teatre Arnau- un procés participatiu i transparent perquè aquest projecte 
es pugui construir des del consens i la plena legitimitat democràtica. Demanem també 
a totes les forces polítiques que el Teatre Arnau no sigui moneda de canvi de negocia-
cions en despatxos.

Tot teatre té la raó de ser en el seu públic. Siguem el públic que aixequi aquest teatre.

Per un Teatre Arnau viu.
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