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Girona, Salt i Sarrià

Caixabank tanca la històrica oicina
del carrer Nou i trasllada els clients

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

L’entitat bancària obrirà en breu, al carrer de la Creu, la seva tercera «store» a la ciutat de Girona
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■ Girona acollirà aquest diumenge l’onzena edició de la Marató per La Marató de TV, organitzada per l’Ajuntament de Girona, a través del Servei d’Esports, i pel Club Atletisme Girona. 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 Atletisme Girona faran  voltes al circuit urbà per completar el recorregut 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 Independència i el carrer de Santa
Clara.
L’objectiu és mobilitzar tant atletes populars com ocasionals,
caminants, ciutadans i ciutadanes perquè facin un donatiu per
a La Marató de TV, i realitzin
una o més voltes acompanyant
als atletes que realitzaran la totalitat del recorregut. El total de la
recaptació que es faci en aquesta
activitat anirà destinat a La Marató 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.

■ Un grup d’operaris està traient
aquests dies el material que hi ha
a l’interior de l’oicina de Caixabank 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 espaioses que van substituint locals antics. 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 Independència. Aquestes són, de fet, les
dues stores que té l’entitat a Girona. Fonts de Caixabank han ressaltat que la distància entre l’oicina tancada i les dues de referència per als clients afectats és de
cent metres i de dos-cents metres
respectivament. La reconversió
del local de la plaça Independència 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

L’antiga seu ja està tancada i s’estan traient elements de l’interior. MARC MARTÍ

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 ininterrompuda. A més, s'incrementa el
nombre de caixers, amb nous

models, canvia el disseny de l'oicina –que és més gran– per apropar-la als client de l'entitat, eliminant qualsevol barrera física,
amb espais d’atenció personalitzada.
Al mateix temps, aquest model
de sucursal també aporta propostes com productes i serveis
amb packs i lots, apropant així

l’oicina a un concepte de «botiga».
Girona va ser la primera ciutat
fora de Barcelona on es va obrir
una oicina seguint el model store, que requeireix una inversió
econòmica important. D’aquesta
manera l’entitat bancària vol deixar clara la seva aposta per la ciutat.

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
DdG GIRONA

■ Girona va acollir ahir la sessió de
tancament del projecte «Construcció connectada», la xarxa col·laborativa 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 Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana.
«Després del bon treball fet, us volia
animar a fer que aquesta xarxa tingui continuïtat. Ens agradaria poder 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 relexió com pel que fa a la implementació», va remarcar Madrenas.

Un moment del tancament de la jornada. AJUNTAMENT DE GIRONA

Durant la sessió d’ahir, el president de la demarcació de Girona
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Narcís Reverendo, ha fet la
presentació del Pacte Nacional per
a la Renovació Urbana de Catalunya i va explicar l’estat del projecte de
l’Observatori de la ciutat per la rehabilitació 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 reconvertir-lo a partir de la innovació i la
sostenibilitat econòmica, social i
ambiental. Un total de  entitats
van constituir la xarxa en el moment de la seva formació però actualment aquesta xifra s’ha incrementat ins a les  entitats.

