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L'equip de govern referma la voluntat que la sala de concerts sigui de gestió privada
L'equip de govern referma la titularitat privada de la futura
sala de concerts de Can Solà. CiU ha rebutjat aquest dilluns al
ple municipal la moció presentada pel PSC on reclamava, de
nou, la construcció d'una sala de concerts pública amb bucs
d'assaig destinats per als grups de música local. La moció ha
rebut els vots a favor d'ICV-EUiA i la CUP i els contraris del
PP, que ha presentat unes esmenes que no han estat
acceptades pels grups polítics.

El PSC ha tornat a demanar que es reemprengui el projecte inicial per a la construcció d'una sala de concerts i
bucs d'assaig municipal. Els socialistes aposten per crear una comissió formada pels representants polítics,
entitats i grups musicals per valorar la situació actual del projecte i acordar un pla d'actuació concret amb
memòria econòmica inclosa.
El portaveu local del PSC, Ferran Villaseñor, ha exposat així les seves demandes.
Ferran Vilaseñor: Tornem a demanar que els grups joves de Sant Cugat puguin reunir-se, tenir bucs
d'assaig i tocar a la ciutat.
El regidor de Joventut, Raül Grangé, ha explicat que el govern, format per CiU, ha votat en contra 'per
responsabilitat' i considera que en temps de crisi no toca apostar per la construcció d'una sala pública. Grangé
ha criticat la postura dels socialistes.
Raül Grangé: No es poden arribar a acords quan a vostès no els interessa gaire. Quan es parla d'això
vostès sempre estan absents.
Grangé ha explicat que el conveni entre l'Ajuntament i l'empresa gestora de l'espai, Nublo Live, encara no s'ha
signat perquè el govern està a l'espera de rebre les aportacions dels grups municipals. En aquest sentit el
regidor ha criticat que només la CUP ha fet propostes.
Nublo Live ja ha signat, això sí, el contracte de lloguer amb Promusa en virtut del qual farà ús de les
instal·lacions a canvi de 3.000 euros mensuals. La previsió de l'Ajuntament és que la sala arranqui el primer
trimestre de 2012.
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