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El primer grup a l’oposició
de Girona, ERC-MES no
veu de bon ull la proposta
de l’equip de govern per-
què l’antic edifici del cine-
ma Modern sigui la seu del
centre de la cançó. La cap
de l’oposició i portaveu del
grup municipal, Maria
Mercè Roca, assenyala
que aquesta possibilitat
“genera dubtes” en enten-
dre que encara hi ha “in-
concreció en la proposta,
falta d’estratègia cultural i
incertesa sobre la poca re-
lació que tindria el centre
amb la resta de l’edifici”.

En aquesta mateixa lí-
nia, els republicanosocia-
listes tampoc aproven la
voluntat del govern de CiU
de rebatejar el Modern
com a ateneu centre cultu-
ral, ja que assenyalen que
“la naturalesa de l’espai i
de les activitats que s’hi
realitzaran no són pròpies
del que es coneix popular-
ment com a ateneu”. A
banda d’això, ERC-MES
també considera que “és
més important el contin-
gut que el continent” i, per

decidir què s’hi situa, el
grup municipal demana
que es faci “un mapa d’e-
quipaments i un estudi
d’usos culturals amb visió
metropolitana” per poder
conèixer bé “quines són
les necessitats culturals
de Girona i la seva àrea ur-
bana i actuar en conse-
qüència”. Tot i això, el

grup que lidera Roca sí que
veu bé poder fer-hi un es-
pai d’assajos, tot i que no
acaba de veure la idoneïtat
dels accessos per temes de
l’escenografia. Igualment
també aplaudeix la possi-
bilitat que s’ampliï el Truf-
faut.

La posició d’ERC-MES
torna a posar en qüestió

un projecte que ja s’hauria
d’haver pactat i planificat
abans d’acabar el mandat,
el mes de maig, com insta-
va a fer-ho una moció
aprovada pel plenari.
Tot i que es van fer un pa-
rell de reunions no es va
avançar. El pla de govern
de CiU preveu executar la
reforma abans del 2019,

per tant caldrà buscar
com a mínim l’acord amb
un dels grups amb quatre
regidors –PSC, la CUP o
ERC-MES– i buscar tam-
bé complicitats amb grups
com ara C’s i el PP per con-
sensuar una proposta que
permeti tirar endavant la
reforma que fa anys recla-
ma l’edifici. ■

a La coalició també discrepa que l’edifici rebi el nom d’ateneu, tot i que sí que aprova fer-hi una
sala d’assaig i ampliar el Truffaut a El principal grup a l’oposició demana un mapa d’equipaments

ERC-MES no veu bé posar el
centre de la cançó al Modern
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La sala principal del Modern es va buidar un cop es va esfondrar el sostre ■ LLUÍS SERRAT

L’edifici situat al bell mig del
Barri Vell de Girona va passar
a mans municipals l’any
2001. Des d’aleshores, l’opo-
sició va criticar amb duresa
que no s’hi actués ni es plani-
fiqués la reforma. L’any 2007,
el govern tripartit va fer un
procés de participació i la
proposta era situar-hi un es-
pai per a entitats, la Girona
Film Office, la segona sala pel
Truffaut i un centre cívic. L’es-
tiu del 2007, el sostre d’una
sala s’esfondrava i l’estiu del
2008 es buidava. El 2011 el
canvi de govern va fer replan-
tejar el projecte.
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Un edifici
municipal des
de l’any 2001

El govern municipal de Gi-
rona lamenta el retard
acumulat per Foment i
Adif en la licitació per fina-
litzar la reposició de les
obres del parc Central de
la capital gironina. El regi-
dor responsable del pro-
jecte ferroviari, Carles Ri-
bas, admet que amb els
terminis previstos “anem
molt tard per al final de
l’obra” i assenyala que Fo-
ment “havia adoptat el

compromís perquè la lici-
tació es fes el desembre de
l’any passat per tràmit
d’urgència i no sabem per
què s’ha retingut tant una
signatura a Adif”.

Ribas també admet que
amb els terminis burocrà-
tics amb què es mou la
contractació pública ja
veu complicat que “les
obres estiguin acabades a

l’estiu”, tot i que admet
que això “dependrà dels
recursos i treballadors que
hi posin”.

Adif ha posat a licitació
la reposició final per un va-
lor de tres milions d’euros i
un termini d’execució de
quatre mesos. El govern
municipal també assenya-
la: “En paral·lel a l’obra
nosaltres haurem d’encar-
regar la marquesina que
substituirà el finger, una
obra que s’haurà d’inclou-
re en el pròxim pressu-
post.” El consistori també
haurà de fer front al re-
torn de l’escultura d’An-
dreu Alfaro Per Europa,
que retornarà des de la
rotonda de la Devesa a la
plaça Europa, on es va si-
tuar originàriament. Un
dels elements que tindrà
el nou parc Central serà
una pista poliesportiva,
mentre que Ribas indica
que la resta “serà bàsica-
ment vegetal, amb eixos
connectors. ■

a El govern municipal
explica que la licitació
hauria d’haver sortit
el desembre del 2014

Girona lamenta el retard
per refer el parc Central
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Una de les zones del parc Central que Adif encara té
pendent de refer ■ MANEL LLADÓ

TV Girona estrena avui Al-
caldes (21.30 h), espai
amb què es faran conèixer
diferents municipis de la
demarcació per mitjà de la
figura del seu alcalde. Pre-
sentat per Gil Costa, es di-
vidirà en dues parts. La
primera serà de caire més
personal i es farà en el des-
patx de l’alcalde. En
aquest ambient es parlarà
de temes com què repre-
senta aquesta figura, què
l’ha portat fins aquí i de
quina manera ho viu. A la
segona part es farà un
tomb pel poble per parlar
dels problemes i dels pro-
jectes de cada municipi.
Alcaldes vol aprofundir en
la figura de l’alcalde i fer
partícip l’espectador del
que és la política munici-
pal i el paper dels ajunta-
ments. El nou programa
del canal gironí vol “dialo-
gar amb calma, tranquil·li-
tat i serenitat sobre l’ac-
tualitat i el dia a dia”, expli-
ca en una nota TV Girona.
Alcaldes pren el relleu de
Parlem-ne i Fil directe, es-
sència de la tele local. TV
Girona la promou des de fa
23 anys. L’alcalde de Sar-
rià de Ter, Roger Torrent,
és el primer convidat.
Aquesta temporada es vi-
sitaran 30 municipis. ■

TV Girona
mostra el perfil
més personal
dels alcaldes
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La Policia Municipal ha
imposat des del mes de
juny unes 110 multes a ci-
clistes que circulaven in-
complint la normativa a la
ciutat de Girona, la majo-
ria amb imports de 200
euros. La campanya Ci-
clista a la vista va servir
per sensibilitzar vianants,
conductors i ciclistes de
les seves obligacions i l’úl-
tima etapa va suposar la

sanció dels ciclistes. Un
dels fets més reveladors és
que un 80% de les san-
cions han estat per haver
circulat per la vorera. El
regidor de Mobilitat, Joan
Alcalà, admet que “és una
campanya que s’allargarà
en el temps, com passa
també amb els conductors
que no compleixen”. En la
taula de mobilitat, Alcalà
va respondre a les críti-
ques de Mou-te en Bici per
aquestes sancions afir-
mant que “no respectar
un semàfor amb vermell o
anar contra direcció és
prou greu per sancionar” i
afirma que “se sanciona
en llocs on hi ha alternati-
ves per als ciclistes”. ■
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a Un vuitanta per
cent de les sancions
s’han posat per haver
circulat per la vorera

Imposen en mig any
més de cent multes
a ciclistes, a Girona


