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L'antiga fàbrica Can Regàs de Girona es converteix en una
residència per a gent gran
El centre disposa de 48 places i s'ha construït prioritzant l'eficiència energètica i el respecte al medi ambient

ACN Girona | Actualitzada el 26/09/2014 21:53

L'antiga seu de la fàbrica Regàs de Girona, situada al cèntric carrer Santa Eugènia, s'ha convertit en una residència per a la gent gran. Després de dos anys
de treballs, l'edifici que anteriorment s'havia utilitzat per a l'elaboració de gel o com una destil·leria; s'ha remodelat de dalt a baix per donar-li una nova vida
com a residència i centre de dia. L'espai, de 1.200 metres quadrats, disposa de 48 places, 27 dormitoris - 21 dobles i 6 individuals- i compta amb uns amplis
equipaments, sales comunes, servei de perruqueria, fisioteràpia i bugaderia, entre d'altres. El projecte, 100% gironí, donarà feina a 28 professionals, i s'ha
construït prioritzant l'eficiència energètica i el medi ambient.

La residència Can Regàs de Girona es troba al carrer Santa Eugènia, a tocar del centre històric de la ciutat / ACN
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