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L’Ajuntament de Girona no
retirarà l’obra dels manaies
a El consistori respon que “no exercirà la censura a la lliure creativitat artística” i mantindrà la
polèmica i nova obra de Fita a Els símbols del monument han generat controvèrsia entre gironins
Dani Vilà

Un debat del ple
que ha arribat
a la ciutadania

GIRONA

L’Ajuntament de Girona
no retirarà el nou monument dedicat als manaies
que es va inaugurar tot just
fa poc més d’una setmana i
que és obra de l’artista gironí Domènec Fita. Així ho
va respondre el consistori
a la petició que havia obert
l’editor Quim Curbet a la
plataforma d’interacció
amb el consistori Change.org.
En concret, la resposta
de l’equip de govern a la petició que es retirés el monument, situat a la nova
plaça dels Manaies de Girona, afirma que “no exercirà la censura a la lliure
creativitat artística”. En
aquest sentit, el consistori
recorda que l’artista autor
de l’obra és “un escultor gironí d’una àmplia carrera
reconeguda arreu del país”
i que aquesta ha passat a
ser de la ciutat per la cessió
que en van fer els manaies
en el marc de la celebració
de la refundació, ara fa 75
anys, de la confraria. La
principal crítica que en fan
els detractors és contra els
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El ple del març va servir perquè el portaveu d’ICV, Joan
Olòriz, carregués fort contra
els manaies tot recordant
l’origen franquista de l’entitat
i posant en dubte la conveniència de destinar un espai
públic al col·lectiu. La CUP
també hi va votar en contra i
va criticar la rapidesa per
aprovar aquest nou espai
quan s’han fet altres propostes que encara no s’han recollit. La proposta de la nova
plaça, però, es va aprovar.
Després, el debat ha arribat al
carrer per la simbologia escollida per Fita.
Un ciutadà fa una foto a la polèmica escultura obra de Domènec Fita ■ JOAN SABATER

La xifra
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signants tenia la proposta
feta per Curbet a Change.org
ahir a la tarda a la petició de
retirar el monument.

símbols religiosos escollits.
Curbet, en la demanda de
retirada de l’obra de la via
pública, considera que l’ús
d’aquests símbols “atempta directament contra les
relacions entre creients i
entre creients i laics”. La
vinculació de l’espai públic
a una entitat que es va refundar l’any 1940, en ple

franquisme, i vinculada a
l’Església catòlica, com ho
demostra que el bisbe Pardo també assistís a la inauguració que es va fer dimecres sant, són els elements
que més han criticat alguns sector de la ciutat.
Per contra, l’alcalde, Carles Puigdemont, va ressaltar en el discurs de la inau-

guració la representativitat que suposen els manaies per a la ciutat de Girona, tot recordant que van
ser els escollits per representar la capital en l’agermanament amb Albi, elecció feta aleshores per l’alcalde socialista Joaquim
Nadal i pregoner de la Setmana Santa del 2015. ■

Xerrada en defensa
dels estudiants
imputats de la UdG
J.T.
GIRONA
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El Grup Antirepressiu de
Girona va organitzar ahir,
a la Facultat de Lletres de
la Universitat de Girona
(UdG), una xerrada que
forma part dels actes que
s’aniran programant en
suport de les persones im-

putades de la UdG que actualment estan esperant
que se celebri judici, per la
carrega policial que va tenir lloc durant el actes del
vintè aniversari, el 16 de
desembre de 2011.
La xerrada es va centrar en debatre el futur i la
defensa de la universitat
pública. ■

ENSENYAMENT

Tres alumnes del
Vives, finalistes
en un concurs
Els alumnes de l’institut Vicens Vives de Girona Mariona
Alemany i Roger Solé, de 1r de
batxillerat, i Georgina Colomer, de 4t d’ESO, figuren entre els deu finalistes del XV
Concurs de Traducció de
Francès, convocat per la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En
aquesta edició, han participat
un total de 1.686 alumnes de
65 centres. Els premis es lliuraran dissabte. ■ N.A.

SALUT

Desfibril·ladors
als tres pavellons
del GEiEG
Els pavellons esportius del
GEiEG de Sant Narcís, Sant
Ponç i Palau-Sacosta de Girona disposen, a les portes
d’accés, d’un desfibril·lador
automàtic cadascun.
D’aquesta manera, l’entitat
gironina confirma el seu
compromís amb la seguretat
dels seus socis, esportistes,
acompanyants i familiars. I
els pavellons formen part
dels espais cardioprotegits
de la demarcació. ■ N.A.

SOLIDARITAT

Assemblea de
l’Agenda
Llatinoamericana
La Comissió de l’Agenda Llatinoamericana celebrarà dissabte l’assemblea anual per preparar la campanya de sensibilització amb vista al 2016. L’eix
temàtic que centrarà la nova
campanya serà la propietat i la
desigualtat. L’assemblea està
oberta a tothom i tindrà lloc a
l’Espai de Solidaritat de Girona
a partir de tres quarts de deu
del matí. La Comissió de
l’Agenda porta l’edició catalana
des de 1995. ■ N.A.

SUMINISTROS DE LUZ
Y FUERZA, SL

La xerrada va tenir lloc ahir, a la Facultat de Lletres de la UdG ■ JORDI RIBOT / ICONNA

El dia 15/04/2015 haurem de treure el
subministrament elèctric en el llocs i horaris indicats.
Lloc: Carrers Enric Morera, Carme, Església, Codina, Negre, Rampí, Jou, passeig de Catalunya, pl. Lledoner
Hora: De les 14.45 a les 17.30 h
Població: Torroella de Montgrí
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