Les aules de formació artística de Tordera
celebren una mostra de final de curs
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EIs actes, que van comen~ar ahir, apleguen més de 200 alumnes
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- EIs alumnes de les
aules de formació del Teatre Ateneu Clavé de Tordera van comen~ar ahir els actes de final de
curs, que es desenvoluparan fins
divendres al pati del col'legi públic
Ignasi Iglesies. Cada dia, les aules
de Teatre, Música, Dansa i Belles
Arts mostraran a tots els torderenes que ho desitgin tot el que
han fet al llarg del curs 95/96.
EIs espectacles van comen~ar ahir
amb l'Aula de Teatre, mentre que
avui hi haura la mostra de música.
Finalment, dema divendres es fara
la mostra de dansa, a partir de
dos quarts de vuit de la tarda,
i, posteriorment, tots els alumnes
faran un acte conjunt de cloenda.

Aquest acte, que comen~ara a les
deu de la nit, se centra basicarnent
en la presentació de l'acabada de
formar Coral del Clavé de TAula
de Música, i hi participara el grup
de rapsodes de l'Aula de Teatre.
L'area de Cultura de l'Ajuntament de Tordera calcula que
entre tots els actes programats
hi participaran més de 200 alumnes que al llarg de tot l'any han
assistit a les diferents classes de
formació artística que s'ofereixen
a les dependencies de Can Comaleres; seu actual de les aules.
El tecnic de Cultura i director
de les Aules, Josep Navarro, va
explicar que un deIs principals objectius d'aquesta mostra que s'ha
organitzat és veure l'evolució ar-

tística que han fet els alumnes
que han anat a classe durant tota
la temporada. Amb la mostra,
també es pretén que «tots els torderencs puguin veure durant una
setmana la feina que es fa a les
aules», segons va explicar Navarro, que espera que aquests actes
tinguin .una notable participació
de público
ParaHelament a aquesta mostra, l'Ajuntament de Tordera també ha programat una exposició
de dibuixos, macramé, tapissos i
puntes de coixí que han realitzat
els alumnes de l'Aula de Belles
Arts. Aquesta exposició es pot visitar a la sala cultural Emili Vendrell.
El curs 95/96 es tanca amb l'es-

peran~a que la propera temporada ja es puguin impartir part
de les classes de formació a les
instaHacions del Teatre Ateneu
Clavé, tot i que ·encara no se sap
si es podra assolir aquesta fita
perque les obres de construcció
de l'equipament no van massa bé.
L'Ajuntament vol obrir una part
de l'Ateneu Clavé tan aviat com
sigui possible per tal de poder
comen~ar a rendibilitzar la gran
inversió económica que s'esta fent
per realitzar les obres. En un primer moment s'havia especulat que
l'obertura parcial d'aquest equipament cultural podria fer-se
aquest mateix estiu, tot i que aixó
dependra deIs recursoseconómies.

