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Un nou estudi
extern avala la
descatalogació
de la façana del
garatge Forné
L’Ajuntament estudia aquest informe extern per
si desprotegeix el mur cortina de vidre Apunta

que està deteriorat i fet amb material molt simple
TAPI CARRERAS GIRONA

■Un nou informe extern dona per
bona la possibilitat de descatalogar la façana del garatge Forné de
Girona. Aquest nou estudi assenyala que la façana de l’edifici, obra
de l’arquitecte Joan Maria de Ribot
i executada entre  i , està
deteriorada i que els materials dels
elements exteriors, majoritàriament d’alumini, són simples i tenen molt poc valor.
No és el primer informe que encarrega l’Ajuntament, com també
ho van fer els propietaris de la finca. Aquests estudis han anat donat
diferents versions de les conseqüències de mantenir la catalogació totalment o de manera parcial
o de retirar-li la protecció integralment. Al mateix temps, el col·legi
d’arquitectes sempre ha mantigut
que l’edifici s’ha de mantenir catalogat totalment pel seu alt valor arquitectònic.

Aquest nou estudi és el de l’arquitecte Ignacio Paricio. El setembre de l’any passat, l’Ajuntament li
va encarregar l’informe per uns
. euros, per tal que estudiés
si realment es tractava d’una finca
amb suficient interès com per
mantenir-la protegida o si estava
justificat descatalogar-la. Es va encarregar després que, el març de
, el ple iniciés els tràmits de la
descatalogació, amb els vots a favor de CiU, el PP i dos regidors no
adscrits (Carles Palomares i Carles
Bonaventura). Aquests tràmits inicials es van fer d’acord amb els propietaris del garatge, a canvi que
aquests retiressin una demanda
judicial.
Un arquitecte premiat
Paricio és autor d’obres premiades
com el de l’antic Banc d’Espanya
de Girona o la Nau Simón a Canovelles (Premi FAD) i la Nau Simón

El Consell Escolar Municipal
recomana no triar cap dia
de festa durant les Fires
Aconsella proposar que els

dies de lliure elecció siguin el
13 d’octubre, el 7 de desembre,
el 9 de febrer i el 30 d’abril
TAPI CARRERAS GIRONA

■ El Consell Escolar Municipal de
Gironava aprovar ahir al vespre recomanar a tots els centres educatius
públics i privats de la ciutat quatre
dies a escollir com a «dies de lliure
disposició» per al curs -.
Cap d’aquests és de la setmana de
les Fires i Festes de Sant Narcís, malgrat que una de les opcions incloïa
el  d’octubre. L’opció amb aquesta
data només va rebre quatre vots.
La proposta més votada aposta
per al  d’octubre, el  de desembre, el  de febrer i el  d’abril. Va
tenir divuit vots. Tretze dels assistents es van abstenir. A diferència de
la proposta que va tenir menys vots,
la guanyadora canvia l’esmentat 
d’octubre pel  d’octubre.

Aquests quatre dies són només
una proposta i cada centre pot optar
per altres possibilitats, però els centres solen respectar majoritàriament les recomanacions del Consell Escolar Municipal, segons va dir
la tinent d’alcaldia d’Educació, Isabel Muradàs. Segons la normativa,
en cas que alguna festa local caigui
en un dia no lectiu – com aquest any
sant Narcís, que cau en un diumenge– els centres podran afegir-los als
establerts de lliure disposició.
Queixes per l’Ermessenda
Al Consell Escolar també hi va haver
queixes per la preinscripció i pel fet
que l’insititut Ermessenda no ha estat escollit per ningú en primera
opció i ha quedat amb moltes vacants. Es va demanar al Departament d’Ensenyament que els qui
hauran d’anar als barracons de Can
Prunell puguin tenir un bus escolar
gratuït. Muradàs va dir que, des de
l‘Ajuntament, miraran com «millorar en transport municipal».

L’antic garatge està situat al carrer Barcelona, davant de l’estació de tren. ANIOL RESCLOSA

a Olot (Premi Nacional d’Arquitectura de la Generalitat de Catalunya). Altres de les seves obres són el
Dipòsit de les Aigües com a biblioteca universitària, la rehabilitació
del Convent dels Àngels, la
remodelació del Mercat de la Boqueria, un hotel al Vendrell, o l’edifici d’oficines del Fòrum, entre altres.
El nou document és el que ara
està analitzant l’equip de govern
amb els serveis tècnics per si decideix demanar la descatalogació de
la façana, tot i que suposaria un
procediment llarg i, per tant, no seria d’avui per demà. En cas que
s’apostés per aquesta opció, s’hauria de presentar un informe al Departament de Cultura per tal que
dugués a terme, si ho considerés
adient, la descatalogació de la fa-

çana. Posteriorment, el procés de
desprotecció també s’hauria de
portar al ple perquè li donés validesa.
El tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan
Alcalà, ha explicat que abans de
prendre qualsevol decisió volien
disposar d’un informe «imparcial
d’un expert». El regidor va dir que
en tot el procés ha volgut ser «molt
prudent» i que ara s’està estudiant
amb detall el text. L’objectiu és no
patir un nou cas com el del xalet
Tarrús, on després d’un llarg litigi
l’Ajuntament va acabar pagant
quasi , milions d’euros als propietaris de l’immoble del carrer de
la Rulla per haver protegit l’edifici
singular. En principi, havien de pagar quasi , milions, però es va
acabar negociant una rebaixa a

canvi de permetre sostre edificable.
Gran part de l’edifici, situat a
l’encreuament entre la carretera
Barcelona i el carrer Lorenzana,
davant de l’estació de tren, està en
desús des de fa anys. L’Ajuntament
va decidir protegir-lo l’any  incorporant-lo al pla especial de protecció del patrimoni i posteriorment al text refós del pla general
d'ordenació urbana, juntament
amb altres edificis singulars de la
ciutat. Es destacava sobretot el
mur cortina de vidre i una rampa
en forma de cargol, per on pujaven
els vehicles, de la marca Seat. Els
propietaris de l’antic garatge van
protestar perquè se’ls impedia
pràcticament qualsevol reforma
però la protecció va tirar endavant
i el cas va arribar als jutjats.

Atraquen a punta de pistola una
benzinera del centre de Girona
Els Mossos d’Esquadra
detenen l’autor poca estona
després dels fets i li troben
230 euros
ACN/P.E. GIRONA

■ Atracament a punta de pistola
al centre de Girona. Un home que
portava una arma –que no es va
poder determinar si era real o simulada– va entrar ahir, al voltant
de les cinc de la tarda, a la benzinera Repsol del carrer de la Creu
i va amenaçar el treballador que
hi havia a l'interior del local. Amb
la pistola a la mà, l'atracador va
exigir a l'empleat que obrís la caixa enregistradora i que li entregués els diners. Una vegada va
aconseguir el botí, l'home va fugir
a peu de la gasolinera.
Els fets es van produir quan l'establiment estava obert, tot i que en
l'atracament ningú va resultar ferit. El mateix treballador va alertar
la policia dels fets i va facilitar la

La gasolinera es troba al carrer de la Creu. MARC MARTÍ

descripció del lladre. A continuació, els Mossos van obrir una investigació i van començar una recerca per localitzar el sospitós del
robatori. A dos quarts de set de la
tarda, agents de l'Àrea Regional de
Recursos Operatius (ARRO) dels
Mossos van detenir l'home al
carrer del Carme de Girona, quan
caminava per la zona. La policia li

va trobar  euros a sobre, que es
considera que serien els diners
que hauria obtingut de l'atracament (ja que la majoria dels bitllets eren de  i  euros).
El detingut és un veí de Girona,
de  anys i nacionalitat espanyola, amb diversos antecedents per
fets similars (com un altre atracament, furts i robatoris violents).

