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Els sota abaix signants, representants de diferents entitats i associacions culturals de
Valldoreix, ens permetem sotmetre a la consideració d’aquest Ple, la possibilitat de
construir a l’Espai Garden, un Auditori de característiques importants que pugui
cubrir les necessitats de totes les activitats culturals d’un poble com el nostre de quasi
deu mil habitants. S’hauria d’aprofitar aquest Espai Garden, tan gran i ben situat, per
construir un equipament que doni també resposta a tots els interessats en la cultura de
Valldoreix.
Per endavant sabem que hi ha propostes seriosament considerades per les nostres
autoritats, com la creació d’un espai especialment dirigit a l’Escola de Música, cosa que
ens sembla molt important i necessària, encara que no deixa de ser un projecte en gran
proporció d’interès privat i que no s’ha posat en coneixement i consideració de les
diferents entitats culturals del poble.
Des de fa molt de temps hem plantejat la necessitat de la creació d’un gran Centre
Cultural (Auditori) que pugués satisfer totes les activitats que de moment s’improvitzen
en una Nau de Cultura amb moltes mancances i amb una capacitat limitada de 126
persones. A més, amb molts problemes d’ubicació, d’adeqüació i seguretat.
Creiem que és el moment oportú per desenvolupar un projecte significatiu que pugui
satisfer totes les necessitats culturals de la població. En aquest sentit creiem necessari
una trobada amb totes les entitats culturals i l’EMD perquè tinguin l’oportunitat
d’opinar i presentar les seves necessitats abans de prendre qualsevol decisió.
Deixem a la vostra consideració la nostra proposta i la nostra preocupació de que aquest
no sigui un projecte de caire unidireccional com el que s’està plantejant.
Us saludem, cordialment,
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