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� El PSC sosté que la proposta de
cessió dels terrenys per al nou Ar-
xiu Històric de Girona beneicia
l'Ajuntament, i que no cal cap in-
forme econòmic previ –com air-
ma el regidor Carles Ribas– per
«desencallar» la signatura.

Segons ha donat a conèixer el
PSC gironí, el protocol es va enviar
al consistori ja fa deu mesos, i ins
ara el Ministeri de Cultura «no ha
rebut cap resposta» per part de
l'equip de govern. 

Els socialistes asseguren que
l'Ajuntament hi surt guanyant
amb el canvi, perquè el convent
de Sant Josep té «un alt valor pa-
trimonial» en «contraposició»
amb la parcel·la de Fontajau on
s'ha d'aixecar l'equipament. A
més, també avancen que, ins que
no es desencalli la permuta, no
serà possible modiicar el projecte
de l'Arxiu.

El nou Arxiu Històric és un dels
projectes que té pendents l'Estat

a Girona. El ministre José Guirao
i la consellera Laura Borràs van
acordar dimecres a Madrid de-
sencallar-lo (la inversió que s'hi
destinarà serà de  milions) sen-
se amagar que s'està pendent que
es tiri endavant la cessió de la par-
cel·la de Fontajau.

I aquí és on xoquen les postu-
res. L'Ajuntament, que ha de sig-
nar el protocol amb el Ministeri,
sosté que cal dur a terme una va-
loració econòmica abans de sig-
nar res. I que l'ediici actual de l'Ar-
xiu –l'antic convent de Sant Josep-
s'ha de rehabilitar. «Això sol costa
uns  milions», assegurava el re-
gidor de Cultura, Carles Ribas.

El PSC, però, diu que la propos-
ta que es va fer arribar al consistori
el gener passat, en realitat, bene-
icia l'Ajuntament. En un principi,
la fórmula que hi havia damunt la
taula era la d'una permuta. Però
això, segons ha explicat el PSC de
les comarques gironines, «anava
en perjudici» de l'Ajuntament de

Girona, perquè com que el valor
patrimonial de Sant Josep era més
elevat que el de la parcel·la a ur-
banitzar de Fontajau, el consistori
hauria hagut de pagar la diferèn-
cia a l'Estat.

Per això, expliquen els socialis-
tes, el Ministeri de Cultura, veient
aquest «greuge econòmic», va op-
tar per una altra fórmula: la de la
cessió recíproca de terrenys i im-
mobles. Amb això, el consistori
cedia la parcel·la de Fontajau i, a
canvi, rebia l'ediici de l'antic con-
vent de Sant Josep per part de l'Es-
tat, sense «perjudicar-lo» amb la
diferència de valor.

El PSC de les comarques giro-
nines respon al regidor de Cultura
que aquesta «cessió recíproca»,
com qualsevol altra, «és una igu-
ra jurídica per a la qual no és ne-
cessari que els immobles a cedir
tinguin un valor equivalent» (cosa
que sí passava amb la permuta). I
per això, per tirar endavant la sig-
natura, no cal «cap informe».

El PSC diu que cedir el terreny
per a l'Arxiu Històric de Girona
beneicia l'Ajuntament
Indica que no cal cap informe econòmic per tirar endavant la signatura
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ARTS ESCÈNIQUES

Sant Antoni estrena la primera edició del
Concurs de Teatre Amateur Arturo Mundet

Sant Antoni de Calonge estrenarà diumenge ( h) la primera edició
del Concurs de Teatre Amateur Arturo Mundet. L’encarregat de donar
el tret de sortida serà el grup Onze al Teatre, de Sant Quirze del Vallès,
que sota la direcció de Núria Colàs representarà Les falses conidències,
de Pierre de Marivaux. Fins al  de març, el concurs programarà un
total de  obres. Aquest nou certamen és una iniciativa de la Germandat
Arturo Mundet de Sant Antoni i compta amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Calonge i Sant Antoni. El  de novembre serà el torn del
grup Tàndem amb l’obra Losers, de Marta Buchaca. El concurs seguirà
el  de desembre amb La Suite de Ray Cooney, en una adaptació i di-
recció de Jordi Ferragut interpretada pe l’Aula de Teatre de Maçanet de
la Selva.  DDG GIRONA

� En el marc de la tercera edició
de les jornades de divulgació cien-
tíica Science Needs You!, avui
s'estrenarà a La Cate de Figueres
el concert Música pel canvi social
a l'època de Narcís Monturiol.
Aquest recital, que més endavant
té previst presentar-se a l'Auditori
de Barcelona, destaca per tenir en
el seu programa la «reestrena» de
l’obra perduda d’Anselm Clavé La
Revolució.  DDG GIRONA

MÚSICA

«Música pel canvi» a
La Cate de Figueres

� L’exposició La cartograia de la
Col·lecció Mascort. Escenes de la
història, que va obrir portes el 
de juny i va tancar el  d’octubre,
ha rebut més de . visitants, ha
informat la institució emporda-
nesa. La historiadora de l’art Inés
Padrosa ha comissariat la mostra,
que compta amb el corresponent
catàleg. L’exposició exhibia la
col·lecció de cartograia de la Fun-
dació Mascort.  DDG GIRONA

TORROELLA DE MONTGRÍ

8.000 visitants a l’estiu
a la Fundació Mascort


