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DdG GIRONA

■El PSC  ha denunciat que l’equip
de govern de Girona ha disminuït
l'aportació econòmica al Festival
Temporada Alta. Els socialistes re-
corden que tampoc no va concedir
el suport econòmic que l'Ajunta-
ment havia atorgat regularment al
Festival Milestone, fet que ha pro-
vocat que aquest any s’anul·li.
«Dues aportacions econòmiques
que ja estaven pressupostades, i
que per tant, no entenem que no
s’atorguin», va lamentar ahir la re-
gidora socialista Mònica Ferrer.
Els socialistes creuen que «tradi-
cionalment, la cultura, malgrat ser
un dret essencial de l'individu, ha
estat sempre la primera a rebre a
les situacions de crisi» i recorden
que «amb la crisi de la Covid-19, ha
rebut el doble». «A més de les reta-
llades habituals, l'emergència sa-

nitària ha incidit greument en la
mateixa estructura del sector» Fe-
rrer apunta que «la crisi sanitària
ha estat també una crisi de la cul-
tura i del sector cultural, un sector
econòmic rellevant gran part del
qual es caracteritza per l'estaciona-
litat, la inestabilitat o, fins i tot, la
precarietat laboral. De manera que
necessita una especial atenció per
part dels poders públics».

El PSC també recorda que, al ple
de finals de juliol es va aprovar una
modificació de crèdit que implica-
va una disminució d'una partida
de cultura de l’Auditori-Palau de
Congressos de 80.000 euros cap a
una altra àrea de l’Ajuntament.
«Creiem necessari que si una par-
tida no s’usa per la raó que sigui, els
diners de la mateixa es destinin a
una altra funció dins de la mateixa
àrea», va dir Ferrer.

El PSC de Girona
reclama a Madrenas
que «no segueixi
retallant en cultura»

TAPI CARRERAS GIRONA

■ El setembre de 2008 l’Ajunta-
ment de Girona decidia protegir
l’edifici conegut com el garatge
Forné, que havia estat la seu de la
Seat a la capital gironina, a la cruï-
lla entre els carrers Lorenzana i
Barcelona. El propietaris van la-
mentar la decisió perquè els im-
pedia qualsevol operació urba-
nística. Es van iniciar converses,
el cas va acabar als jutjats i l’Ajun-
tament va fer propostes i contra-
propostes que no van satisfer els
amos. Dotze anys després, el cas
segueix encallat.«Encara estem
en converses», inidicava el regidor
d’Urbanisme, Lluís Martí, fa uns
dies, quan el representants de
Guanyem Pere Albertí li pregun-
tava com estava la situació i si po-
dria acabar utilitzant-se com a fu-
tur equipament del barri de l’Ei-
xample, mancat d’equipaments,
com ara un local social més gran
que l’actual. «El cas està en seu ju-
dicial», va assenyalar Martí que va
recordar que han intentat arribar

a un acord entre les parts que be-
neficiï les dues parts.

L’any 2008 es va decidir inclou-
re aquest immoble de 1956 i obra
de l’arquitecte Joan Maria de Ri-
bot en el catàleg d’edificis a prote-
gir pel seu valor, sobretot la façana
de vidre i la rampa interior en for-
ma de cargol. Els propietaris van

decidir portar el cas als jutjats en
sentir-se perjudicats i van dema-
nar 8 milions d’euros pels «danys»
causats amb la protecció de la fin-
ca que els impedia qualsevol ac-
tuació de futur.

L’any 2015, l’Ajuntament va de-
cidir fer-se enrere i desprotegir
l’edifici, mentre el col·legi d’arqui-
tectes es posava les mans al cap i
ressaltava el valor de la finca ja
que la descatalogació podria pro-
vocar el seu enderroc. Aquesta
marxa enrere mai va acabar de ser
efectiva tot i iniciar-se els tràmits
i tot i que l’Ajuntament va obtenir
informes que validaven el seu arg-
ment. 

De fons, hi ha un bon estira-i-
arrosa que es va viure amb els pro-
pietaris del del Xalet Tarrús, amb
una sentència judicial que va con-
demnar el consistori a pagar 1,4
milions d’euros als propietaris en
considerar que s’havia excedit en
la seva protecció. Aquest cas havia
arrencat el 1995 i la sentència va
arribar el 2009. 

Lamenten la desaparició del Milestone i la
disminució de l’aportació a Temporada Alta

Garatge Forné: la possible
solució segueix esperant
Ja fa dotze anys que va iniciar-se un litigi que encara segueix encallat 
«Encara estem en coverses», diu el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí
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L’edifici, a la carretera Barcelona.


