
A Girona es reconeix qualitat i quan-
titat d'espais lliures. En l'actual 
traçat de les vies del tren aflorarà el 
nou passeig verd peatonal que cosirà 
l'actual teixit verd amb un cert grau de 
disgregació. Ens trobarem amb un 
pulmó verd amb un cap a la Devesa i 
una cua a la sortida Sud de Girona.una cua a la sortida Sud de Girona.

A nivell d'equipaments Girona està 
ben dotada, tot i veure certes man-
cances al sud de la ciutat. Reco-
neixem dos categories 
d'equipaments, de proximitat i de per-
ifèria. Els primers són els que es 
podrien considerar equipaments 
diàris, s'hi arriba a través de carrers 
peatonals. Els perifèrics caldrà 
l'ajuda d'un transport per accedir-hi. 
Malgrat considerar que Girona està 
ben equipada, la proporció del tipus 
d'equipaments no és massa iguali-
taria. Hi ha molts equipaments ecle
siàstics, i alhora hi manquen escoles 
de primària, escoles bressol i dota-
cions esportives.

Hotels / Hotels
H***** AC Palau de Bellavista €€€ 74
H**** Carlemany €€€ 90
H**** Ciutat de Girona €€€ 44
H**** Històric €€€ 8 
H**** Melià Girona €€€ 114
H*** Costabella H*** Costabella €€€ 47
HR*** Ultònia €€ 45 
H** Europa €€ 26
H* Condal €€ 48
HR* Peninsular €€ 68

Pensions / Pensions
P** Bellmirall €€ 7 
P* Borràs P* Borràs € 10 
P* Can Rafael € 12 
P* Coll € 8 
P* Margarit € 29
P* Massó € 8 
P* Mercè € 18 
P* Pérez € 8 
P* Viladomat P* Viladomat € 8

Apartaments / Apartments
Històric Barri Vell €€
Hap-Dreams €€€
Girona Riverside €€
Girorooms €€

Albergs / Hostels
Alberg de Joventut Cerverí de GironaAlberg de Joventut Cerverí de Girona

Preus orientatius habitació doble
€ -50 € / €€ 50-100 € / €€€ +100 €

 114             8 
             nº habitacions

Girona és una de les ciutats amb un 
índex de terciari comercial més 
elevat. A la taca que es genera sobre 
el mapa, cal ressaltar l'escassetat i 
fragmentació del terciari més 
privatiu, el món empresarial. Així com 
la seva localització focalitzada al 
centre de la ciutat.centre de la ciutat.
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