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Moció que presenta la regidora CONCEPCIÓ VERAY CAMA, com a 
portaveu del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA, perquè sigui inclosa a l’ordre del dia del Ple ordinari 
del dia 09 de febrer de 2015 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Després de gairebé 4 anys de CiU al capdavant del govern municipal de Girona i malgrat 
haver sentit en reiterades ocasions de la boca del seu cap de files i Alcalde de Girona, Sr. 
Carles Puigdemont, que el projecte de rehabilitació de l’antic cinema Modern era una 
prioritat per aquesta formació  la veritat és que aquest tema ha acabat en res.   
 
Per desgràcia, i donada la falta de notícies al respecte,  tot apunta que aquest és un 
projecte  que, una vegada més, seguirà quedant pendent aquesta legislatura, fet que des 
del grup municipal del Partit Popular Català lamentem profundament.  
 
Pel record queda la proposta del govern tripartit l’any 2010 de convertir aquest 
equipament en un centre cívic, així com també la proposta del Sr. Puigdemont, de l’any 
2008, de convertir-lo en una residència per a creadors internacionals. I, mes enllà de 
quina sigui la valoració del meu grup municipal en relació a aquestes dues propostes 
concretes, sempre hem estat disposats a parlar-ne. Nosaltres el que reclamem, volem i 
exigim és que es posi sobre la taula de manera definitiva un projecte de futur per aquest 
equipament per tal que sigui conegut per a tots els gironins i aquests tinguin la possibilitat 
d’expressar la seva opinió al respecte i, alhora, puguin fer les seves aportacions per  
millorar-lo. 
 
Les últimes notícies conegudes sobre aquest tema són de fa mesos. Cal recordar que a 
través dels mitjans de comunicació varem conèixer que el Govern de CiU volia ara 
transformar-lo en un ateneu cultural, idea que ja sortia també en el projecte presentat pel 
tripartit dit sigui de pas, i que dista molt de les propostes que des de CiU s’havien fet i 
explicat durant la legislatura passada quan aquesta formació estava a l’oposició i es va 
comprometre a desencallar-ho si governaven, cosa que no ha passat.   
 
El Grup Municipal del PPC creu que la rehabilitació de l’antic cinema Modern s’ha de 
prioritzar i que la proposta que es presenti ha d’anar en consonància amb les necessitats 
que té el barri on està ubicat pel que fa al dèficit d’equipaments de barri que pateix i no 
pas, com sembla que es vol fer, encaminat a convertir-lo en un equipament de ciutat. Ara 
bé, no volem prejutjar cap projecte sense abans conèixer-lo en profunditat i saber i 
conèixer també l’opinió dels gironins al respecte.  
 
És per això que considerem molt important que els veïns puguin expressar, a través d’un 
procés participatiu, la seva opinió, les seves preferències i les seves idees en relació al 
projecte sobre la rehabilitació d’aquest equipament.  
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Som conscients que avui ja no tenim temps material per deixar aquest tema del tot tancat 
i enllestit aquesta legislatura, tan pel que fa a una decisió definitiva sobre quin ha de ser 
el destí del mateix, com el projecte per fer-lo realitat i les obres de rehabilitació que caldrà 
dur a terme. Però si que pensem que caldria arribar a un acord i compromís de totes les 
forces polítiques aquí representades, el més ampli possible, que ens permeti que la 
propera legislatura no esdevingui, altre cop, una legislatura perduda pel que fa a la 
rehabilitació d’aquest equipament. Una rehabilitació que cada dia es fa més costosa 
donada la situació ruïnosa de l’edifici pel pas del temps sense actuar-hi de manera 
definitiva.  
 
 
Per tot lo exposat, el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ 
proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció del següent ACORD : 
 
Que de manera immediata es convoqui una comissió informativa extraordinària d’alcaldia 
en la que, amb el màxim consens possible, determinem un calendari clar ( presentació 
del projecte, procés participatiu, definició del projecte definitiu, execució del mateix) sobre 
la rehabilitació i els usos futurs de l’antic cinema Modern i prenguem tots el compromís de 
respectar-lo i complir-lo, sigui quina sigui la posició de la nostra formació política, en el 
proper consistori municipal sorgit de les eleccions del 24 de maig de 2015.  
 
Girona, 5 de febrer de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Concepció Veray i Cama. 
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