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DONACIONS
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Una història de generositat

S

JORDI CASAS / Olot

El desenvolupament de la ciutat
d’Olot i la dotació amb alguns dels
equipaments actuals és fruit, en diversos casos, de la generositat d’alguns dels ciutadans. Sense arribar
ni de bon tros a la quantitat de la donació de Ricard Simon, són molts
els donants anònims que han fet
aportacions per al funcionament
dels equipaments com ara l’hospital i de centres geriàtrics com ara la
Caritat. Cal destacar una experiència força recent. L’Ajuntament
d’Olot va rebre ajuts econòmics
d’un grup d’empresaris, que es van
voler mantenir en l’anonimat, per
comprar l’edifici de l’antiga fàbrica
de can Montsà, al carrer Fontanella.
El compromís era tornar-los sense
interessos. Alguns, però, hi van renunciar. Can Montsà és ara la seu de
la Fundació d’Estudis Superiors i,
si alguna universitat estableix a
Olot una facultat d’Arts, s’ubicarà
en aquest edifici.
Destaca i ja amb nom propi,
l’aportació de Manuel Malagrida,
que a principi del segle XX va fer
●

Façana de l’escola Malagrida d’Olot, al costat de la plaça Estrella. / J.C.

donació dels terrenys on es va construir l’eixample, que porta el seu
nom. En un espai a tocar d’aquest
eixample, que va des de la plaça
Amèrica a la plaça Estrella, hi ha
l’escola que també du el nom del
benefactor. Més recentment, l’empresari Joan Agustí ha avançat els
diners per poder col·locar gespa artificial en uns camps de futbol de la

ciutat. Una altra modalitat són les
vendes d’immobles emblemàtics a
preus relativament mòdics. L’Ajuntament va comprar la torre Malagrida per 600.000 euros i Can Trincheria, per 138.000. D’acord amb la llei
de mecenatge, els que fan aquestes
aportacions tenen dret a beneficis
fiscals que repercuteixen en l’impost de societats.

Giroooooooona!

i vostès han seguit ni que sigui d’oïda la trajectòria del Girona FC, sabran que a hores d’ara
els resultats econòmics són inversament proporcionals als futbolístics. L’equip guanya, i bé, però
el club arrossega un patiment econòmic permanent.
Jo tinc la solució. Que facin com el Barça. Es veu que
des de l’11 de maig (dia del darrer partit de lliga) fins
al 19 de juliol (dia en què l’Springsteen actua al
Camp Nou), el club llogarà el camp a qui vulgui. Fan
un paquet bàsic de res, de només 40.000 euros, per a
qui vulgui llogar el camp i fer-hi un partidet. Et donen l’uniforme amb el teu nom gravat a l’esquena, i
hi posen l’àrbitre, servei de megafonia i una foto de
record amb una inscripció que dirà: «Jo he jugat al
Camp Nou.» Per 800 euros més et lloguen l’autobús
del Barça, per 2.800 més pots jugar de nit i per 6.000
més t’enregistren el partit en un DVD. Ah! I el públic
que et vingui a veure, que al final del partit obsequiaran amb un aperitiu, només ha de pagar una entrada
de 60 euros cadascú. Un regal, ja ho veuen. No sé a
què esperen, aquests del Girona.

gat i gos | LLUÍS PUIGBERT

Les altres donacions
Les donacions de béns o diners
d’empreses o particulars no són inhabituals i els últims anys n’hi ha
hagut diversos casos a les comarques gironines. El més destacat,
per la quantitat donada, és el de
Joan Riera, el veí de Santa Coloma
que va deixar 42 milions de dòlars
a la Generalitat perquè es destinessin a ensenyar anglès.
●

왘 Ripoll. Eduard Soler, industrial
ripollès i propietari d’un 50% de
les accions del grup S&P, va morir
el 2000. Va nomenar hereus universals de la seva fortuna el Patronat de l’Escola del Treball del Ripollès, una escola privada de formació per a càrrecs mitjans dels
rams de mecànica i electromecànica, que ell mateix havia impulsat i
que passava a fer-se càrrec d’un
patrimoni valorat en prop de
20.000 milions de pessetes.
PUBLICITAT

왘 Figueres. El setembre passat,
es va saber que una veïna figuerenca, Maria Pagès, havia deixat una
herència milionària a dues entitats
benèfiques. La meitat del llegat va
ser per a la Fundació Sant Vicenç
de Paül. També va deixar sis pisos,
tres locals, cinc magatzems, cinc
aparcaments i vuit finques.
왘 Roses. L’edifici on hi havia
l’estanc de la Punta ha estat cedit a
l’Ajuntament. Anna Marés l’hi ha
deixat en herència amb la condició
que tingui usos socials i culturals.
왘 Llagostera. La veïna de Llagostera Montserrat Álvarez, que
va morir l’octubre del 2003 als 86
anys, va deixar un llegat d’uns
600.000 euros a la residència geriàtrica Josep Baulida del municipi. Els diners es van destinar a fer
millores al centre.
PUBLICITAT

왘 Santa Coloma de Farners.
Joan Riera va fer hereva dels seus
béns la Generalitat. No va ser fins
al cap d’uns anys que es va descobrir que el llegat era de 42 milions
de dòlars. S’ha creat una fundació
que cada any atorga beques a joves de Santa Coloma de Farners i
la Selva per estudiar anglès a l’estranger.
왘 La Pera. El desembre passat,
l’arquitecte Emili Blanch va deixar, al Departament de Salut, el
projecte d’una residència geriàtrica a la seva finca de la Pera.
왘 Vilafant. Mifas obrirà un centre
ocupacional per a discapacitats al
maig, parcialment finançat per un
soci que va deixar a l’entitat diverses propietats valorades en
350.000 euros. El centre durà el
nom de Pere Llonch en honor seu.

safareig
● PSC, a banda de ser la sigla del Partit dels Socialistes de Catalunya, també és la sigla de Palma, Sàez i
Companyia, segons un joc que fan aquests dies els
membres dels socialistes gironins. I no és Palma,
Sàez i Celaya, que també hi lligaria, perquè diuen
que seria excloent per a la resta de la candidatura.
● El nunci apostòlic, monsenyor Manuel Monteiro
de Castro, que és el màxim representant del Vaticà a
l’Estat espanyol, va negar ahir que hagués begut
xampany durant el sopar amb el president del govern
espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, el dia de
Sant Valentí. En l’acte d’ahir a la tarda al Casal Bisbe
Cartañà de Girona, va assegurar que, en l’àpat amb
ZP a la seu de la nunciatura, van deixar una ampolla
de vi mig buida i que, si mai begués xampany, mai
seria francès, perquè ell sempre beu cava català.

PUBLICITAT

PUBLICITAT

Escola d’estètica,
quiromassatge i teràpies manuals
126864-903230B

• Drenatge limfàtic
• Reflexoteràpia podal
• Especialització en quiromassatge
• Reiki - I - II
• Kinesiologia

• Massatge tailandès
• Massatge ayurvèdic
• Teràpia geotermal
• Massatge californià, lomi lomi
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