
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA SOBRE EL FUTUR DE 
L’ENTRADA SUD 

Exposició de motius 

L’entrada a Girona pel sud viurà, en els propers mesos i anys, tot un seguit de transformacions 
urbanístiques que modificaran substancialment aquest sector de la ciutat. Es tracta 
d’operacions com la desaparició del Centre Verd, la construcció de la nova Clínica Girona, la 
proposta d’habilitar la nau de l’antiga fàbrica Simon com a centre educatiu, o les obres 
d’Hipercor a la plaça Salvador Dalí, entre d’altres. Tot de canvis a l’entorn d’una columna 
vertebral, la carretera Barcelona, que des de fa anys demana una rehabilitació tant per la 
problemàtica de l’amiant com per la seva antiguitat. 

D’aquesta manera, Girona encara l’inici d’un procés que té pendent des de fa anys com és la 
reordenació i el desenvolupament de la seva entrada sud, i és per això que aquestes 
operacions no poden ser tractades com a simples actuacions urbanístiques aïllades. 
L’Ajuntament ha de prendre la iniciativa per tal que, com a ciutat, puguem debatre i definir 
com volem que sigui en el futur aquest accés a la ciutat. 

En aquest sentit, és evident que aquestes operacions urbanístiques generaran noves 
necessitats i reptes al sector. Temes com la mobilitat, la connexió territorial amb el barri de 
Sant Narcís, la conveniència de nous equipaments municipals, els espais naturals o la 
planificació dels centres educatius, entre d’altres, hauran de ser debatuts juntament amb la 
qüestió del desenvolupament urbanístic. 

D’altra banda, la importància estratègica de l’entrada sud, com un dels principals eixos d’accés 
a Girona, demana un plantejament de ciutat, que necessàriament s’haurà de fer compatible 
amb l’atenció de les principals demandes i necessitats veïnals d’un sector que històricament ha 
patit importants dèficits en matèries com els equipaments, la mobilitat i la connexió territorial.  

En definitiva, cal que Girona afronti sense més dilació el disseny de la futura entrada sud, i que 
ho faci amb visió estratègica de ciutat, des d’una perspectiva integral, i de forma oberta, amb 
diàleg i participació veïnal. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple municipal d’adopció 
dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Celebrar, abans de finalitzar el primer semestre de l’any 2017, una audiència pública 
per exposar al veïnat de l’entorn de l’entrada sud, i al conjunt de la ciutadania, l’estat actual de 
la qüestió i els reptes i possibilitats de futur; 

SEGON.- Elaborar, durant l’any 2017, un pla d’actuació per a l’entada sud, en què es defineixin 
de manera integral i consensuada les actuacions municipals previstes al sector en els propers 
anys; 

TERCER.- Crear una taula de seguiment sobre l’entrada sud, amb participació d’associacions i 
els diferents agents implicats, que es reuneixi periòdicament per conèixer l’estat dels diferents 
projectes i deliberar sobre les qüestions relatives a la seva execució. 

 

Girona, 31 de març del 2017 
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