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Crònica d'una privatització anunciada
'1.762 metres quadrats per gaudir d'una immensitat de serveis i espais que estan pensats per a
vosaltres'. Així es presenta la sala polivalent 'Ca n'Humet' del Masnou i aquests són alguns dels serveis
que ofereix: espai de trobada, sala de reunions per entitats, aules d'estudi i taller, bucs d'assaig musical
(concretament cinc), entre d'altres.
I tot això per una població d'uns 22.500 habitants i per un municipi amb un pressupost clarament inferior al
que tenim a Sant Cugat (uns 22 milions respecte els nostres 90). Dubto que tinguin cap dèficit estratosfèric
allà i que, per art de màgia, puguin mantenir espais d'aquest tipus. El quid de la qüestió és, una vegada més, la
gestió del projecte. Es pot optar per recuperar espais que estiguin en desús a la ciutat, fer una selecció dels
usos a incorporar al municipi i repartir-los en diferents zones, optar per crear des del cooperativisme i evitar
l'externalització de les feines que, està més que comprovat, encareix el procés. Així doncs, amb la Sala
Hoboken ens han colat un projecte que dista moltíssim de les reclamacions que venen fent des de fa anys
sectors juvenils i de músics a Sant Cugat. És una vergonya que ho vulguin fer passar per sala de concerts amb
bucs d'assaig (inexistents - només contemplats al projecte inicial) i com una oportunitat pels grups locals que
podran fer de teloners, ja que les prioritats estan clarament establertes: si no fas indie ho tens complicat.
La bona notícia és que 'Dissidència Sònica (col·lectiu de músics de la ciutat)' es torna a reunir. Espero que ens
portin noves propostes i tornin a ser un front de lluita en favor dels músics de la ciutat!
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