El pie de Torciera
aprova els estatuts
de la futura Fundació --del Teatre Ateneu
o TORDERA.- El pIe de l'Ajuntament de Tordera de dilluns passat va aprovar per unanimitat
els estatuts de la futura Fundació del Teatre Ateneu Clavé.
Malgrat l'aprovació unanime,
el grup del PSC a l'oposició va
manifestar que els estatuts que
es van aprovar no eren e1sestat~ts. que volien el grup deIs
soclalistes.
.
La seva portaveu, la regidora
Carme Fernández, veu l'acció
precipitada. A més, Fernández
va criticar que els estatuts s'hagin encarregat a un advocat que
ha,~brat un milió de pes'setes
al AJuntament, cosa que significa una despesa excessivaper
a.!~nsistori, segons el grup socIalIsta. Per la seva banda, la
nova cap de llista socialista
Conxita Rodrlguez va lamen~
tarque l'equip de govern no
hagi encarregat un estudi de
viabilitat del Clavé i va recordar que el projecte és una aposta cultural de futur per al poble.
, Seg~n~Rodrlguez, el grup de
1OpOSICIÓ
va aprovar els estatuts del Clavé pel compromís
polític i social que representen
per al poble. Pelregidor de Cultura de l'Ajuntament de Tordera, el convergent Quim Matas, la postura del partit socialista va ser totalment
incoherent. Segons va dir Matas, «no és comprensible que un
grupes presenti al pIedient que.
aquesta no és la seva fundació
i l'acabin aprovant». En ácabar el pIe, Matas va afegir que·
el p~C. esta enganyant la poblacló I només fa demagogia i
polít~ca d'aparador. Segons va
mamfe~ta~ Matas, l'ún~c regidor socIalista que creu I s'estima el projecte Clavé és l'exalcalde i el promotor de l'equipament, Jaume Romaguera.

ProJecte plural

L'alcalde de Tordera, Joan
CarIesGarcia,va manifestardurant el pIe que eIsestatuts presentats garanteixen la pluralitat del projecte. Garcia va esmentar que aquesta és una
proposta que s'esta treballant
~s de famolt de temps i va afegrr que ara els socialistes creen
situacions estranyesperqu~ s'acosten les eleccions. El pIe del
dilluns va aprovar l'aportació
de I'Ajuntamnet de dos milions
de pessetes per ser soci fundad~r. A més, l'entrada de capital
pnvat estara representat per les
empreses Materials Quintana
i Copersa. L'Ajuntament ha
avan~atque ja esta lligada l'entrada a la Fundació de Fibracol~r amb un milió de pessetes I també de la Fundació de
«la Caixa» amb 1,5 milions.
Segonselplec d'estatuts, l'objectiu principal de la Fundació Clavé, que haura de ser ratificada pel Departament de
Justicia de la Generalitat, sera
el de promoure l'inter~ de persones fisiquesi jurídiques en activitats i projectes culturals que
es facin des del teatre. Segons
elsestatuts,aquestinter~ s'haura d~ crear mitjan~ant la promo.cló>,producció,gestió i difuSIÓd espectacles de música
dansa i teatre. EUSABETH MEGIAS~

