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El Teatre Escalante segueix estudiant totes les 

possibilitats de la seua reobertura 

La continuïtat del seu projecte artístic està garantida 

 

 València 5 de maig. El Teatre Escalante, dependent de la Diputació de València, segueix 

estudiant “totes les possibilitats” sobre escometre o no les obres de rehabilitació en el seu edifici 

davant les fallades estructurals detectades a l'inici de la temporada. Amb açò, desmenteix les notícies 

aparegudes en alguns mitjans de comunicació en els quals s'informa sobre la renúncia per part de la 

corporació provincial a reformar el centre, propietat de l'entitat religiosa Patronato de la Joventud 

Obrera. De la mateixa manera, tampoc hi ha una resolució oficial sobre els espais escènics alternatius 

en els quals es podria situar la seu estable del teatre. De tot açò s'informarà pròximament i de manera 

detallada en una roda de premsa. 

Des de la Diputació de València, Rosa Pérez Garijo, diputada de Teatres, Inclusió Social i 

Memòria Històrica i Pepe Ruiz, diputat de Patrimoni Històric afirmen que “no hi ha cap decisió 

tancada” sobre el futur de l'edifici de l’Escalante: “Estem estudiant i barallant totes les opcions 

tenint en compte que encara no sabem el cost que implicaria realitzar les obres. Per tot açò, a 

dia d'avui, totes les alternatives segueixen obertes”.  

Mentre se estudia el projecte de la rehabilitació de l'edifici, l'única cosa que és clara ara, com 

assegura Pérez Garijo, és que “la continuïtat del projecte artístic de l’Escalante està garantida”. 

Cosa que reafirma Josep Policarpo, director de l’Escalante, en assenyalar que “la programació de 

la pròxima temporada 2017-2018 ja està tancada y només falta concretar els espais en els quals 

es desenvoluparà”. Part de l'avanç d'aquesta programació es donarà a conèixer el pròxim 31 de 

maig en un acte emmarcat dins de la Mostra de Teatre d’Alcoi, en el qual es desvetllaran les 2 

produccions pròpies de Teatre Escalante. 

Premsa Teatre Escalante.  

Marta Borcha 607-982272  

premsa.escalante@dival.es 


