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Entrega dels premis de la FPdGI en l’edició de l’any passat ■ Q. PUIG

La FPdGI no
renuncia a celebrar
els premis a Girona
a Anunciarà quan pertoqui “quan i on” es farà l’entrega

de premis que s’han dut a terme a Girona des del 2010
U.C.
GIRONA

La Fundació Princesa de
Girona (FPdGi) no renuncia a celebrar els seus premis a la ciutat tot i que l’alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas, va deixar clar
divendres que s’oposarà a
cedir espais municipals
perquè s’hi puguin celebrar. Segons van explicar
ahir des de la fundació,
quan pertoqui ja es farà
públic quan i on se celebrarà l’entrega dels premis,
que des del juny del 2010
s’ha fet sense interrupció a
la ciutat.
“Jo m’oposaré que vinguin a entregar els premis
Princesa de Girona a la
ciutat, més enllà que

aquest any tinguem l’Auditori i el Palau de Fires en
obres”, va dir l’alcaldessa
divendres passat, quinze
dies després que l’Ajuntament comuniqués oficialment a la fundació que
aquest any el Palau de Fires i l’Auditori estarien en
obres a partir del juny i
que, per tant, no en podran fer ús. Marta Madrenas va deixar clar que les
obres no són cap excusa
inventada, ja que és veritat
que es faran, i que no té cap
problema a dir obertament que també l’any que
ve, si la FPdGI torna a demanar les instal·lacions,
ella votarà en contra de cedir-los espais.
Madrenas ho va repetir
divendres en el programa

Mes324, de TVC, durant el
qual també va recordar
que el trencament de relacions institucionals de
l’Ajuntament gironí tant
amb les autoritats de l’Estat com amb la casa reial
ve arran de les càrregues
policials de l’1-O i del discurs del monarca dos dies
després “fomentant l’a por
ellos”.
En aquest sentit, va recordar que el seu grup, CiU,
havia rebutjat abans diverses vegades en el ple municipal declarar el rei persona non grata a la ciutat, però que arran del discurs que
va fer el 3 d’octubre van
considerar que “el rei havia
perdut la legitimitat”, i per
això en el ple del 24 d’octubre se l’hi va declarar. ■

La pèrdua de centralitat
de CiU i el PSC, en un llibre
G.B.
GIRONA

El llibre d’investigació periodística CiU i PSC, la
centralitat perduda (Gregal, 2018) explica com, a
partir d’un procés de davallades electorals, coincidint amb l’auge del sobiranisme i l’independentisme a Catalunya, un partit

polític socialista (PSC) i
una federació catalanista
(CiU) que havien estat
centrals durant molts
anys al país viuen una crisi
d’identitat. Aquesta situació, en el cas de CiU, porta
a la pèrdua de votants i a
l’escissió de la federació, i,
en el del PSC, comporta
una important reducció
de la quota electoral i la

baixa de molts dirigents
identificats durant anys
amb una de les dues ànimes del partit, la catalanista. Les seves autores,
les periodistes Anna Comas i Montse Melià, presenten el llibre avui a la llibreria 22, a les 19 h. El periodista i col·laborador
d’El Punt Avui Narcís Genís presentarà l’acte. ■
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