
Diari de GironaDIJOUS, 7 DE JUNY DE 20184

GIRONA, SALT I SARRIÀ girona.diaridegirona@epi.es
CORREU ELECTRÒNIC

LAURA FANALS GIRONA

■ Malgrat que la descatalogació
del Garatge Forné -antiga seu del
Garatge Seat, a la carretera de Bar-
celona- havia de ser imminent,
l’Ajuntament de Girona ha decidit
frenar-la temporalment i fer una
nova proposta als propietaris.
L’objectiu del consistori és poder
arribar a un acord que permeti
mantenir la protecció de l’immo-
ble i, alhora, compensar el perju-
dici econòmic que, segons els
propietaris, els suposa. Tot i això,
fonts municipals expliquen que la
prioritat continua essent evitar un
judici que els pugui comportar
una sentència similar a la del Xa-
let Tarrús, en què un jutjat va con-
demnar el consistori a pagar ,
milions d’euros als propietaris en
considerar que s’havia excedit en
la seva protecció. Per tant, no des-
carten que, si els propietaris no
accepten la proposta, s’acabi op-
tant de nou per la descatalogació. 

La intenció del govern munici-
pal era portar la descatalogació -
de la qual s’havien iniciat els trà-
mits el març de - al ple muni-
cipal durant aquesta primavera.
La idea inicial era fer-ho a l’abril,
o si no, com a molt estirar, al maig.
L’equip de govern, però, de mo-
ment ha decidit frenar-ho, ni que
sigui de forma temporal, per do-
nar-se més temps i fer una nova
proposta a la propietat. El passat

mes d’abril,  quan es va conèixer
la intenció del consistori d’apro-
var definitivament la descataloga-
ció, el Col·legi d’Arquitectes va or-
ganitzar una taula rodona en què
professionals destacats de l’àmbit
de l’arquitectura van demanar a
l’Ajuntament que busqués solu-
cions «imaginatives» i tornés a ne-
gociar amb els propietaris per tal
de mantenir la protecció actual
sobre el Garatge Forné, que es
concreta en la seva façana de vi-
dre. De fet, el Col·legi d’Arquitec-
tes sempre ha estat un ferm defen-
sor de la necessitat de mantenir la
protecció sobre l’edifici degut al
seu alt valor arquitectònic. 

Ara, el consistori vol reprendre
les negociacions amb els propie-

taris per veure si és possible arri-
bar a un acord que permeti man-
tenir la protecció i alhora com-
pensar-los pels perjudicis econò-
mics que, segons afirmen, els
comporta la protecció de l’immo-
ble, ja que els impedeix fer-hi
qualsevol tipus de reforma. 

Gran part de l’edifici, situat just
davant l’estació de trens, està en
desús des de fa anys. El consistori
el va protegir l’any  -quan ma-
nava el tripartit del PSC, ERC i
ICV- basant-se en l’ús de vidre
com a mur de cortina a la façana
-un exemple pràcticament inèdit
a les comarques de Girona- i la
seva rampa en forma de cargol.
Els propietaris de l’edifici, però,
van decidir dur la catalogació als

jutjats i van demanar nou milions
d’euros pel perjudici que, deien,
els suposaria.

Davant d’això, el govern de CiU
va negociar amb els propietaris i
aquests van frenar el procés judi-
cial. Ara, davant el temor que el
poguessin tornar a reactivar, el go-
vern estava disposat a tirar enda-
vant la descatalogació, però abans
vol fer una nova proposta a la pro-
pietat. 

La intenció del govern era aprovar-la aquesta
primavera, però vol reprendre les negociacions
per arribar a un acord que permeti mantenir la
protecció de l’immoble i alhora compensar els
amos pels perjudicis econòmics que els comporta 

Girona frena la descatalogació del Garatge
Forné i fa una nova proposta a la propietat

El garatge Forné, 
situat a l’encreuament 
entre la carretera Barcelona 
i Bisbe Lorenzana. 
ANIOL RESCLOSA
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■ La Federació de Municipis de
Catalunya i de la Fundació Carles
Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics
i Locals han inclòs en el seu Banc
de Bones Pràctiques dels Governs
Locals de Catalunya la iniciativa
de la Policia Local de Salt d'elabo-
rar un informe criminològic en el
cas de persones reincidents en
delictes viaris, per tal de preveure
les probabilitats que tornin a fer
infraccions. El Banc de Bones
Pràctiques creu que l’experiència,
impulsada per l’agent  Daniel
Bruns, representa «una aportació
innovadora i de qualitat i pot ser-
vir de referència per a altres ajun-
taments o entitats locals».

Reconeixement 
a Salt per analitzar 
la reincidència dels
infractors viaris
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■Girona celebrarà, entre avui i diu-
menge, la segona edició de la Giro-
beer, una fira de tast de cervesa i
gastronomia que tindrà lloc cada
vespre a l’avinguda Ramon Folch
(davant de Correus), des de les set
de la tarda fins a mitjanit (excepte
diumenge, que s’acabarà a les
onze). D’aquesta manera, tot el pú-
blic es podrà acostar a les novetats
i l’actualitat del món de la cervesa
San Miguel.

Segons ha informat l’organitza-

ció, el format de la fira permetrà
l’intercanvi de tiquets per a degus-
tacions i tastar gairebé una trentena
de referències de diferents tipus de
cervesa, com ara rosses, negres,
isotòniques, sense gluten o sense
alcohol, entre moltes altres. 

Tapes d’autor i internacionals
Alhora, les cerveses es podran ma-
ridar amb pintxos, tapes d’autor i
croquetes artesanes  de la mà de di-
ferents restaurants i càterings. A
més, també es podrà tastar des de
cuina oriental -com el sushi- fins a
frankfurts alemanys o embotits ca-
talans. Tots els tastets costaran en-
tre un i quatre tiquets d’un euro.

A més, aquesta segona edició de
la fira -que en aquesta ocasió
s’allarga un dia- comptarà cada

vespre amb grups de rock locals
que amenitzaran les vetallades. Fi-
nalment, diumenge, com a acte de
cloenda, hi haurà un espectacle de
foc a la plaça El·líptica i es podrà
veure un ball de foc i espurnes que,
segons promet l’organització, «no
deixarà ningú indiferent». 

La segona Girobeer arriba
amb cervesa i gastronomia 
Aquesta fira de tastets
s’ubicarà a l’avinguda Ramon
Folch cada vespre des d’avui 
i fins aquest diumenge 

La presentació de la fira, 
ahir al matí. ANIOL RESCLOSA

 Si una cosa té clara l’equip de
govern de Girona és que vol evi-
tar a tota costa que el Garatge
Forné es converteixi en un nou
cas com el Xalet Tarrús. En
aquella ocasió, un jutjat va con-
demnar l’Ajuntament de Girona
a pagar aproximadament un
milió i mig d’euros als propieta-
ris d’aquest edifici del carrer de
la Rutlla després que una sen-
tència els donés la raó en consi-
derar que el consistori s’havia
excedit en protegir-lo. Per això,
quan, després de la catalogació
de l’any 2008 el consistori va
saber que els propietaris del
Garatge Forné estaven dispo-
sats a anar a judici i reclamaven
una indemnització de nou mi-
lions d’euros, la prioritat del
nou equip de govern, en mans
de CiU, va ser evitar el judici,
per estalviar-se la possibilitat
d’una sentència desfavorable.
Ara, la prioritat continua essent
evitar el judici, de manera que
si no s’arriba a un acord el més
probable és que s’acabi tirant
endavant la descatalogació. 

Evitar
un nou cas com
el Xalet Tarrús 


