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Inaugurat en 1838, el Teatre Principal d'Alcoi, l'únic de propietat municipal fins a la com-

pra del Teatre Calderón en 1995 ha format part de la història cultural i social de la ciutat 

i ha sigut centre de l'activitat d'oci alcoià al no tindre Alcoi cap altre teatre més fins a 

1902. No obstant la rellevància d'aquesta infraestructura cultural per a Alcoi i les comar-

ques, des de 1930 que no s'acomet una rehabilitació integral del teatre, només petites 

reformes superficials. Des de 2006 a més a més és la seu on es representa el Betlem 

de Tirisiti, retaule nadalenc Bé Immaterial d'Interés Cultural amb un ressò material i sim-

bòlic que traspassa les fronteres de la ciutat i arriba a tot el País Valencià. 

Però des de l'any 2018 el teatre roman tancat i és evident la necessitat d'una rehabilita-

ció integral. El teatre té problemes d’accessibilitat i amb el sistema de climatització a 

més a més de comptar amb un teló tallafocs d'amiant que és imprescindible retirar. El 

teatre té també inutilitzat l'accés a l'amfiteatre. 

Demanem que la Generalitat Valenciana a través de l'Institut Valencià de Cultura puga 

establir una relació de col·laboració i emprenga la rehabilitació integral del Teatre Prin-

cipal, ja que els seus beneficis recauran en Alcoi, però també en totes les poblacions de 

les Comarques Centrals així com en el conjunt del País Valencià doncs els xiquets i 

xiquetes valencians gaudeixen del Tirisiti cada Nadal. 

Les potencialitats del teatre són enormes: 

• Establir una mostra permanent del Betlem del Tirisiti amb el Museu del Tirisiti, moltes 

voltes anunciat. 

• Encetar un projecte de Teatre Infantil estable amb producció pròpia i l'exhibició conti-

nuada d'obres amb especial relació amb els centres educatius de les Comarques Cen-

trals. 

• Convertir-la en seu de l'Escola Municipal de Teatre (que a hores d'ara té un total de 61 

inscrits i podria créixer significativament si es comptara amb un espai adequat). 

• Establir aules d'assaig per a les companyies professionals i amateurs de la comarca. 

• Utilitzar la sala com a Cineclub. 

Per això volem demanar una rehabilitació integral de tot l'edifici del Teatre Principal, no 

només pels potencials usos de l’espai que de segur es convertiria en un centre dinamit-

zador de les Arts Escèniques a Alcoi i Comarques, també per l’edifici en si. Creem que 

el Teatre Principal és un espai únic que per la seua importància i per la seua història 

seria susceptible de ser declarat BIC. 












