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L’Ajuntament de Girona debatrà
en el ple municipal d’aquest di-
lluns l’aprovació definitiva de la
modificació urbanística que ha de
permetre la clínica Girona aixecar
un edifici a l'actual espai de la car-
retera Barcelona on hi ha naus
abandonades des de fa anys. El ple
ja va aprovar inicialment aquests
canvis en la sessió plenària del mes
de març, amb els vots en contra dels
regidors de la CUP  i d’ICV-EUiA
(aquests darrers ara sense repre-
sentació) en no compartir el model
privat del sector sanitari i en consi-
derar que la regeneració de la
zona –plena de naus abandonades
i degradades– hauria de passar per
un altre tipus d’actuacions.  

L’edifici serà més estret del previst
inicialment però més alt (entre
quatre i cinc plantes, tot i que però

amb els mateixos metres quadrats
que anteriorment) ja que es va de-
cidir modificar per no dependre d’A-
dif, que temps enrere havia fet un in-
forme negatiu a la construcció de l'e-
difici en considerar que era en una
zona molt propera a les vies i que
podia afectar uns futurs treballs de
soterrament del tren convencio-
nal. Amb l’aprovació definitiva
s’hauran resolt també les al·lega-
cions que hagin presentat els grups
municipals o particulars.

La nova clínica Girona estarà
ubicada en una peça de  22.000 me-
tres quadrats després de fer-se pú-
blica una operació al mes de juny de
l’any passat que va portar els seus
responsables a renunciar a establir-
se a Fornells de la selva, com havien
plantejat anteriorment. L’edifici de
l’Eixample de Girona passarà a ser
d’ús comercial i se cedirà a l’Ajun-
tament, una part per al col·legi Verd
i una zona boscosa de l’Avellaneda.

Un cop l’Ajuntament hagi apro-
vat definitivament la modificació
del Pla General, només quedarà  el
vistiplau del Departament d’Urba-
nisme de la Generalitat.
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L’equipament sanitari
s’ubicarà en una finca on 
ara hi ha naus industrials
abandonades 



L’Ajuntament debat dilluns
el canvi urbanístic definitiu
per a la clínica Girona

La portaveu del grup munici-
pal del PPC a l’Ajuntament de Gi-
rona, Concepció Veray ha pre-
sentat una moció, perquè es de-
bati en el ple de dilluns, amb l’ob-
jectiu que s’instauri un ple ex-
traordinari anual, a celebrar
abans de l’aprovació pel ple del
pressupost municipal, sobre l’es-
tat de la ciutat a l’Ajuntament de
Girona en  què es permeti la
presentació, i posterior votació,
de propostes de resolució so-
bre aquest per totes les forma-
cions polítiques que formen part
del ple.
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El PP demana un
ple extraordinari
anual sobre l’estat
de la ciutat

ERC -MES per Girona presenta-
rà una moció per reclamar un mapa
de la distribució socioeconòmica i
demogràfica de la ciutat «que ens
pugui donar detalls de l’estructura
de la pobresa a Girona i de la seva
ubicació». Segons el grup, «el millor
aliat per a la bona implantació de les
polítiques públiques és la informa-
ció», i per això demanaran «dades i
més dades per saber de primera mà
la situació social de la ciutat». La por-
taveu del grup, Maria Mercè Roca,
afirma que «el gran repte polític del
nostre temps, segurament, és com-
batre la desigualtat». 
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ERC - MES vol que
es faci un mapa 
de les desigualtats
a Girona

ELS USUARIS DE LA
RESIDÈNCIA SANITAS GERUNDA
van celebrar ahir la festa del tretzè
aniversari del centre situat a
l’avinguda Lluís Pericot de Girona.
Juntament amb els familiars i els
treballadors van interpretar diferents
melodies i cançons i es van vestir amb
diferents disfresses en el que van
batejar com a Festival de la Cançó.    



Festa del tretzè
aniversari de
Sanitas Gerunda

ANIOL RESCLOSA

«Vet aquí la mà daurada de Sir Ja-
mie Lannister de Can Roca Cas-
terly. Guàrdia d'Orient, Lord co-
mandant de la guardia Reial Tam-
bé conegut com a matarreis». El
pastisser Jordi Roca continua tre-
ballant en el gelat dedicat a Joc de
trons aprofitant que la sisena tem-
porada de la sèrie es rodarà par-
cialment a la ciutat de Girona.     

En una imatge a la xarxa Insta-
gram, Roca ha explicat els primers
detalls del postre: serà una mà
daurada amb gust de mango i de ta-
ronja sanguina, per tal de simular
l’amputació de la mà que pateix el
cavaller. El gelat es podrà tastar aviat
a les botigues Rocambolesc de gi-
rona i Platja d’Aro. 

30.000 persones als càstings
Fa poc es va fer el càsting per als ex-
tres que la promotora necessitarà
durant el rodatge a Girona durant
el mes de setembre. Fruit d’aques-
ta selecció, es van escollir 1.200 ho-
mes i 1.200 dones dels quals entre
800 i 1.000 acabaran formant part
de la gravació. Els escollits hauran
de rebre una trucada per provar-se

el vestuari durant el mes d’agost. A
poc a poc es van coneixement al-
tres ciutats que també seran esce-
nari de la sisena temporada. En els
càstings  a Girona, Tudela, Penís-
cola i Almeria, s’hi han apuntat més
de 30.000 persones i se n’ha selec-
cionat unes 9.000.

Canet de Mar, nou escenari
D’altra banda, ahir es va saber que
el castell de Santa Florentina serà

un dels nous escenaris en els quals
es rodarà la sèrie, localització que
s’uneix al Parc Natural de les Bar-
denas Reales (Navarra), el castell de
Zafra (Guadalajara) i l'Alcazaba
d'Almeria, va informar la produc-
tora HBO. Aquestes localitzacions
s'uneixen a les ja anunciades de Gi-
rona i Peníscola. L’any passat Sevi-
lla, Còrdova i Osuna van format part
del rodatge de la cinquena tem-
porada. 
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El gelat de Jordi Roca sobre
«Joc de trons» serà de la
mà de Jamie Lannister

Les postres tindran gust de mango i taronja sanguina i es podran
degustar properament a les botigues Rocambolesc de Girona i Platja d’Aro


La imatge que ha penjat Jordi Roca del treball sobre el gelat.
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