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El projecte de TAteneu Santboià 
vistiplau del govern català 
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L'Ajuntament convocarà un concurs d'idees per al projecte arquitectònic 

La Comissió 
d'Urbanisme de 
Catalunya ha informat 
favorablement sobre !a 
proposta urbanística 
feta per l'Ajuntament 
per recuperar els 
terrenys de l'Ateneu 
Santboià. En la 
pràctica, aquest 
pronunciament significa 
que la màxima instància 
autonòmica dóna llum 
verda perquè es pugui 
construir un teatre-
auditori públic, amb 
capacitat per a 900 
persones, als terrenys 
de la històrica entitat, 
una peça fonamental en 
la crònica cultural i 
sentimental de la ciutat. 
L'Ajuntament també 
planeja arranjar Tentorn 
amb jardins i parcs 
públics, vials, nous 
habitatges i un hotel 
amb serveis de 
balneari. 
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A principi de 2003, TAjuníament 
preveu convocar un concurs d'ide
es per definir el projecte arquitectò
nic més adequat als interessos pú
blics. Es pretén construir un edifici 
polivalent, amb l'estructura d'un 
teatre i capacitat per funcionar 
també com a auditori musical i sala 
de congressos. 

Ara com ara, l'únic pas pendent 
perquè l'Ajuntament pugui concre
tar la proposta urbanística en 
projectes més detallats és la ratifi
cació definitiva per part del conse
ller de Política Territorial i Obres 
Públiques, Felip Puig. La seva 
signatura podria quedar estampa
da, segons tots els indicis, abans 
que acabi aquest mateix any. 

L'operació urbanística proposada 
per l'Ajuntament de Sant Boi 

L'alcaldessa diu que ei projecte 
no ha de sofrir més dilacions 

El Tribunal Suprem va admetre a tràmit, el passat mes de 
novembre, el recurs interposat per la junta de l'Ateneu Santboià 
contra les pressumptes irregularitats comeses durant la subhasta 
del patrimoni de la històrica entitat local. Aquella subhasta, 
motivada per un important deute amb una entitat financera, va 
posar sobtadament l'Ateneu en mans d'una societat immobiliària, 
el mes de novembre de 1996. 

L'alcaldessa, Montserrat Gibert, ha saludat amb satisfacció la 
notícia, després de recordar que, en aquells moments, els 
advocats de l'Ajuntament de Sant Boi van aconsellar a la junta 
directiva de l'Ateneu Santboià que presentés, precisament, un 
recurs judicial. L'alcaldessa ha estat taxativa en assegurar que 
"la decisió del Tribunal Suprem no implica de cap manera que 
s'hagi de paralitzar el procés per recuperar l'Ateneu per al poble 
de Sant Boi». Montserrat Gibert opina que «el que s'ha d'aturar 
sense més dilacions és el deteriorament de les instal.lacions.». 

Una actitud incomprensible 
Montserrat Gibert s'ha mostrat «entristida» per «l'actitud de 
confrontació dels membres de l'antiga junta». L'alcaldessa 
considera que aquesta actitud és «incomprensible» perquè «des 
del primer moment l'Ajuntament s'ha implicat a fons pertal d'evitar 
l'especulació amb un patrimoni que pertanyia i pertany a la 
col·lectivitat». 

pretén convertir la zona en un 
motor d'activitat econòmica i 
cultural, vinculat amb la zona 
museística de la ciutat (Can 
Barraquer, Termes Romanes, Can 
Torrents), i desplaçar al sector 
Oasi les activitats d'oci nocturn 
juvenil existents en l'actualitat. 
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