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Pis 2976 Caldes de Malavella, dúplex, a/c 1 no G 350 €
Pis 4 C/ Ballesteries, Barri Vell 2 sí E 375 €
Pis 175 C/ Carme, seminou, calefacció  2 sí tràmit 390 €
Pis 1443 Barri Vell c/ Barca, ref., parquet 1 no F 400 €
Pis 2422 C/ Universitat de Montpeller, calef. 2 sí tràmit 420 €
Pis 488 C/ Fora Muralla, ben comunicat 2 no E 425 €
Pis 2473 Sant Dalmai, a 10 min de Girona 2 semi E 425 €
Pis 2985 C/ Riu Onyar, cèntric, balcó 1 sí tràmit 425 €
Pis 577 C/ Fora Muralla, reformat, b. calor 2 no E 430 €
Pis 1447 C/ Campcardós, tancaments alumini 3 no tràmit 470 €
Pis 2901 C/ Mare de Déu del Remei, seminou 2 no D 470 €
Pis 654 C/ Josep Tharrats, ref., zona Migdia 3 sí tràmit 475 €
Pis 3000 C/ Barcelona, seminou, calefacció 2 no E 480 €
Pis 1131 C/ Barca, seminou, opció pàrq. 2 sí F 500 €
Pis 2077 C/ Manel Quer, Eixample, terrassa 2 no G 500 €
Pis 3004 Av. Lluís Pericot, ampli, bona situació 3 sí D 500 €
Pis 2982 C/ Sta. Clara, centre, bones vistes 2 sí tràmit 500 €
Pis 195 C/ M. Caldes Montbui, seminou, pq. 2 sí tràmit 550 €
Pis 1224 C/ Santiago, dúplex, pàrq., 2 banys 3 sí tràmit 550 €
Pis 3005 C/ Bonastruc de Porta, calefacció 2 no E 550 €
Pis 3002 C/ Barcelona, davant estació 3 sí tràmit 600 €
Pis 2986 C/ Creu, ideal estudiants, 2 banys 3 sí E 600 €
Pis 2016 Av. Lluís Pericot, assolellat, 2 banys  2 sí E 600 €
Pis 2984 C/ Ullastret, zona Montilivi, terrassa 4 sí E 600 €
Casa 3006 C/ Montseny, jardí, calefacció 4 sí E 490 €
Pàrq. 984 Places cèntriques, c/ Migdia-Emili Grahit, bon accés 80 €
Local 2822 C/ Cardenal Margarit, plta. baixa i entresolat, 80 m2 500 €
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Pis 2678 M. Pujular. Loft. Zona Parc Sol 1 sí E 275 €
Pis 2942 C/ Sardana. Zona eixample. Balcó 2   no E 360 €
Pis 2936 C/ Sant Antoni. Cèntric. Balcó 4 no E 350 €
Pis 2391 C/ Ponent. Zona pisos Sant Josep 3 no G 380 €
Pis 2989 C/ Santa Llogaia. Seminou. Balcó 2 sí D 450 €
Pis 2990 C/ Migdia. Cèntric. Balcó 4 sí F 500 €
Pis 816 Castelló. Pis seminou. Possibilitat pàrq. 3 no E 500 €

Casa 3003. C/ Gavarres de Palamós. 120 m2 3 no F 400 €
Pis 1116. C/ Jofre. 50 m2. 1 bany. Bomba calor 1 sí G 325 €
Pis 2791. C/ Sant Domènec. 70 m2. 1 bany 3 no D 350 €
Pis 1392. Ctra. Palamós. 90 m2. 2 banys. Calef. 3 semi E 500 €
Pis 2486. C/ Tauler i Servià de Palamós. 90 m2 2 sí F 650 €
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Pis 2402 Ctra. Vella de la Deu. Molt tranquil 3 sí G 300 €
Pis 2406 Firal. Gran, cèntric, amb sol i vistes 3 no E 300 €
Pis 2411 Anglès. Seminou, safareig, calefacció 2 sí G 320 €
Pis 2232 Sant Cristòfol. Terrassa amb vistes 3 sí G 390 €
Pis 2535 Prop plaça Clarà. Tssa. Finca tranquil·la 4 no E 425 €
Local 0829 Dr. Danés. Cantoner, molt aparador. Cruïlla de 5 carrers.

51 m2 450 €

L’antiga destil·leria de Can
Regàs, un edifici molt cèn-
tric de Girona, ha renas-
cut després d’un complex i
ambiciós projecte cons-
tructiu com a residència i
centre de dia per a la gent
gran. Amb la incorporació
d’aquesta residència, la
ciutat veu ampliada en 48
places l’oferta pel que fa
als serveis assistencials i
en 15 l’oferta pel que fa a
centre de dia. A més, el
projecte permet la incor-
poració de 28 professio-
nals de l’àmbit assisten-
cial del sector de serveis,
en gran part seleccionats
per la borsa de treball del
Dispositiu d’Inserció Eco-
nòmica de l’Ajuntament.

L’alcalde de Girona,

Carles Puigdemont, i la
consellera de Benestar i
Família de la Generalitat,
Neus Munté, van destacar
la importància de l’obertu-
ra d’equipaments d’aques-
tes característiques. Jo-
sep Maria Vázquez, un
dels socis de Can Regàs, va
explicar que la inversió és
íntegrament gironina.

La voluntat dels promo-
tors de la iniciativa és co-
brir un buit en l’oferta de

places assistencials per a
gent gran al centre de Gi-
rona, perquè sostenen que
actualment no hi ha cap
instal·lació d’aquestes ca-
racterístiques.

Edifici destacat
La posada en marxa de les
instal·lacions, al carrer
Santa Eugènia, suposa la
recuperació d’un edifici
destacat de la primera
meitat del segle XIX, que
va començar la seva
activitat com a fàbrica de
gel per esdevenir, anys
més tard, una de les des-
til·leries més conegudes
de la Rodona.

El projecte d’obres ha
estat executat pels arqui-
tectes Miquel Poch i Jordi
Salvatierra, de La Factoria
Sinòptica, i els dissenys in-
teriors han anat a càrrec
de La Bòbila de Corçà.

En bona part l’edifici és,
segons els promotors, pio-
ner a les comarques
gironines, pels seus crite-
ris d’estalvi energètic.
L’equipament, de prop de
1.200 m² i de sis plantes,
s’ha construït seguint cri-
teris sostenibles que per-
meten un important estal-
vi energètic i alhora uns
preus d’estada assequi-
bles. ■

a La residència Can Regàs amplia en 48 places l’oferta de serveis assistencials per a la gent gran
de la ciutat a El nou equipament ha permès recuperar un edifici de la primera meitat del segle XIX

Joan Trillas
GIRONA

Obren una nova residència
i centre de dia a Girona
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La xifra

28
professionals  treballaran al
centre, els quals en gran part
provenen de la borsa de tre-
ball municipal.

La consellera de Benestar i Família, Neus Munté; l’alcalde, Carles Puigdemont, i un dels
promotors, Josep Maria Vázquez, ahir a la nova residència de Can Regàs ■ LLUÍS SERRAT

Els treballs de recuperació
de la plaça Joan Brossa de
Girona, a tocar del parc
Central, obliguen a tornar
a tallar, a partir de dilluns,
l’enllaç en aquest punt cap
a la plaça Poeta Marquina i
el centre de la ciutat.
Aquest tall comportarà
que es capgiri bona part
del trànsit al sector. Per
garantir l’accés cap aques-
ta zona de la ciutat s’ha de-
cidit tornar la bidireccio-
nalitat que havia tingut el
tram del carrer Santa Eu-
gènia entre els carrers
Francesc Civil i Pare de
Palol, que dóna accés a la
plaça Poeta Marquina.

Per donar més coherèn-

cia a la mobilitat del sector
al voltant del parc Central
també s’invertirà la direc-
ció del trànsit de la traves-
sia del Carril. De fet, la de-
cisió torna en bona part a
la situació de mobilitat
que tenia el sector des del
2008, quan va quedar ta-
llat l’enllaç de la plaça
Brossa cap al centre de la
ciutat amb l’inici de les
obres de l’estació del TAV,
d’autobusos i aparca-

ments subterranis que
s’han executat. Ahir els
operaris instal·laven els
semàfors i la nova senya-
lització que indicaran els
canvis de trànsit que es
posaran en funcionament
a partir de dilluns. És un
pas més de restitució de
tota la zona afectada per
les obres del TAV, per bé
que Adif encara ha de do-
nar el calendari per reposr
la llosa. ■

Dani Vilà
GIRONA

Capgiren de nou el
trànsit al voltant del
parc Central de Girona
a Tallen l’enllaç per la
plaça Brossa,
inverteixen la direcció
de la travessia del Carril
i fan bidireccional un
tram del Santa Eugènia
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Canvis de trànsit al parc Central


