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L’edifici del garatge Forné de Girona, al carrer Barcelona ■ Ò. PINILLA

La descatalogació
del garatge Forné,
camí d’aprovar-se
a L’Ajuntament de Girona està treballant per portar-ho al

ple municipal de l’abril o, a tot estirar, al maig

L’Ajuntament de Girona
està fent passos per tirar
endavant la descatalogació de la façana del garatge
Forné, antiga seu del concessionari Seat, al carrer
de Barcelona de Girona.
De fet el consistori està estudiant portar-ho al pròxim ple, que està programat per al dilluns 9 d’abril.
Però és molt probable que
no sigui així, per la proximitat d’aquesta data, i que
s’acabi fent el següent, el
14 de maig. El regidor
d’Urbanisme Joan Alcalà
confirma que es vol desencallar la situació i que
“s’està treballant”. Aquest
pas s’emmarca en les actuacions que darrerament

ció i va encarregar un informe extern. L’estiu passat va arribar aquest estudi, que certificava el deteriorament de l’edifici i avalava la descatalogació de la
façana com a protegit.
El cas, als jutjats
El litigi es remunta a l’any
2008, quan el govern tripartit d’aleshores va aprovar la protecció de l’edifici
amb l’argument que era
un exemple únic a la demarcació de l’ús de vidre
com a mur cortina a la façana, tesi que sempre ha
defensat el Col·legi d’Arquitectes. Els propietaris
de l’edifici, però, van dur la
catalogació als jutjats i van
demanar 12 milions d’euros pel perjudici que creien que els suposava. ■
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està fent amb especial èmfasi el govern de l’alcaldessa Marta Madrenas al carrer Barcelona.
El març del 2015 el ple
de Girona ja va aprovar
iniciar els tràmits de descatalogació. Aquest pas va
suposar l’aturada del procés judicial que es va obrir
entre el consistori i els propietaris de l’immoble, ja
que aquest és l’acord que
va obtenir l’anterior govern municipal de Carles
Puigdemont per descatalogar l’edifici. A més, els
amos de l’immoble també
es van comprometre a no
demanar danys i perjudicis pel temps del contenciós. El consistori, però,
abans de fer més passos va
voler validar que l’immoble no mereixia la protec-
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