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■Un grup d’operaris està traient
aquests dies el material que hi ha
a l’interior de l’oicina de Caixa-
bank amb entrada des del carrer
Nou i des de l’avinguda Sant
Francesc de Girona. L’entitat ha
decidit tancar aquesta sucursal
dins de la seva política d’obertura
de seus més modernes i espaio-
ses que van substituint locals an-
tics. De fet, en breu, obrirà una
nova store al carrer de la Creu. 

Els clients del carrer Nou han
estat traslladats a altres oicines
properes. En concret al carrer
Santa Clara i a la plaça Indepen-
dència. Aquestes són, de fet, les
dues storesque té l’entitat a Giro-
na. Fonts de Caixabank han res-
saltat que la distància entre l’oi-
cina tancada i les dues de referèn-
cia per als clients afectats és de
cent metres i de dos-cents metres
respectivament. La reconversió
del local de la plaça Independèn-
cia va comportar el tancament de
la sucursal que hi havia a la plaça
sant Fèlix. 

Central de Caixa de Girona

L’oicina del barri del Mercadal és
una de les històriques a la ciutat,
ja que havia arribat a ser l’ediici
central de Caixa de Girona, abans
que obrís la nova seu central al
xamfrà entre els carrers de la
Creu i Migdia.

Caixabank considera que amb

el trasllat, els clients hi acabaran
guanyant, ja que hi ha més espai
i una assistència i assessorament
més proper. Entre les novetats
que presenten les denominades
store, hi ha l'horari d'obertura,
que serà des del matí ins a les sis
de la tarda de forma ininterrom-
puda. A més, s'incrementa el
nombre de caixers, amb nous

models, canvia el disseny de l'oi-
cina –que és més gran– per apro-
par-la als client de l'entitat, elimi-
nant qualsevol barrera física,
amb espais d’atenció personalit-
zada. 

Al mateix temps, aquest model
de sucursal també aporta pro-
postes com productes i serveis
amb packs i lots, apropant així

l’oicina a un concepte de «boti-
ga». 

Girona va ser la primera ciutat
fora de Barcelona on es va obrir
una oicina seguint el model sto-
re, que requeireix una inversió
econòmica important. D’aquesta
manera l’entitat bancària vol dei-
xar clara la seva aposta per la ciu-
tat.   

Caixabank tanca la històrica oicina
del carrer Nou i trasllada els clients
L’entitat bancària obrirà en breu, al carrer de la Creu, la seva tercera «store» a la ciutat de Girona 

L’antiga seu ja està tancada i s’estan traient elements de l’interior. MARC MARTÍ
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■Girona va acollir ahir la sessió de
tancament del projecte «Construc-
ció connectada», la xarxa col·labo-
rativa del sector de la construcció
de Girona i el seu entorn territorial.
La xarxa es va constituir el mes de
febrer i ha portat a terme diferents
accions al llarg de tot l’any .

L’alcaldessa, Marta Madrenas, va
participar amb la regidora de Pro-
moció Econòmica, Desenvolupa-
ment Local i Turisme, Glòria Plana.
«Després del bon treball fet, us volia
animar a fer que aquesta xarxa tin-
gui continuïtat. Ens agradaria po-
der arribar a convertir Girona en un
referent del sector de la construcció
sostenible al nostre país, tant pel
que fa a la formació i el debat i la re-
lexió com pel que fa a la imple-
mentació», va remarcar Madrenas.

Durant la sessió d’ahir, el presi-
dent de la demarcació de Girona
del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya, Narcís Reverendo, ha fet la
presentació del Pacte Nacional per
a la Renovació Urbana de Catalun-
ya i va explicar l’estat del projecte de
l’Observatori de la ciutat per la re-
habilitació i renovació urbana. 

L’objectiu de «Construcció Con-

nectada» ha estat crear una xarxa
d’agents del territori per impulsar
el sector de la construcció i recon-
vertir-lo a partir de la innovació i la
sostenibilitat econòmica, social i
ambiental. Un total de  entitats
van constituir la xarxa en el mo-
ment de la seva formació però ac-
tualment aquesta xifra s’ha incre-
mentat ins a les  entitats.

Girona acull la sessió de tancament del
projecte «Construcció Connectada»

L’objectiu ha estat crear una
xarxa per impulsar el sector de
la construcció i reconvertir-lo 
a partir de la sostenibilitat

Un moment del tancament de la jornada. AJUNTAMENT DE GIRONA
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■ Girona acollirà aquest diu-
menge l’onzena edició de la Ma-
rató per La Marató de TV, orga-
nitzada per l’Ajuntament de Gi-
rona, a través del Servei d’Es-
ports, i pel Club Atletisme Giro-
na. El tret de sortida de la prova
es farà a les . hores del matí
des del carrer de Santa Clara (a
l’altura del pont de Pedra).

Diversos atletes del Club Atle-
tisme Girona faran  voltes al cir-
cuit urbà per completar el recor -
regut d’una marató (, km)
acompanyats per un binomi de
bombers totalment equipats en
modalitat de relleus. El circuit
urbà recorrerà el carrer Nou, la
Gran Via de Jaume I, l’avinguda
de Ramon Folch, la plaça de la In-
dependència i el carrer de Santa
Clara.

L’objectiu és mobilitzar tant at-
letes populars com ocasionals,
caminants, ciutadans i ciutada-
nes perquè facin un donatiu per
a La Marató de TV, i realitzin
una o més voltes acompanyant
als atletes que realitzaran la tota-
litat del recorregut. El total de la
recaptació que es faci en aquesta
activitat anirà destinat a La Ma-
rató de TV. 

A part de la marató es portaran
a terme tallers per a mainada a
càrrec del Cos de Bombers. Els
diners recaptats es destinaran
també a la causa.

Girona acull
diumenge
l’onzena edició
de la Marató
per La Marató 


