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Abandonats i Ruïnes

Allotjament

Comerç

Equipaments i Espais Verds

Habitatge

Indústria

Serveis

Nodes Mixtes

Usos dels Nodes

_Les plantes d’usos del Barri vell ens mostren que és una àrea essencialment residencial. Amb una alta acti-
vitat comercial a tota la zona de l’areny del riu. Les parts baixes més properes a l’eixample de Girona També 
tenen una gran quantitat d’empreses dedicades las serveis, sobretot a les rambles i al carrer ciutadans.  Hi 
ha un gran dèfi cit de zones verdes, la proporció és bona, però estan molt mal repartides. Totes concentrades 
a fora muralla.  Es poden destacar tres grans bosses d’equipaments, totes en la zona mitja o alta del barri.

_El barri del Mercadal és també residencial. Tant els equipaments com els serveis es con-
centren al límit, connectats a la Gran Via de Jaume 1er. Hi ha una especial bossa de tercia-
ri a l voltant de l’eix carrer Nou. La zona comercial es concentra a l’eix Santa Clara i als seus vol-
tants. Té una gran zona verda que s’estén per una bona part de la Gran Via i arriba fi ns al cor del barri. 

_El Barri Vell té una correlació d’alçades descendent, és a dir, quan més a prop del riu més alts són els edifi cis, amb 
un límit d’unes 6 plantes. N’hi ha alguns de 7, i només els més monumental com l’església de Sant Feliu o la Catedral.  

_Al barri del Mercadal hi ha una proporció molt més uniforme d’alçades en tot el seu territo-
ri. Però tota norma té la seva excepció: Els edifi cis propers a vies com Jaume 1er, el carrer Nou o 
grans espais oberts com la plaça de la Constitució o la plaça Salvador Espriu. En aquestes àrees
Hi ha un gran salt  amb alçades d’entre 8 i 11 plantes. L’edifi ci més alt és “el Bolet” situat a la plaça Salvador Espriu.   
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Barri Vell

Galligants 
               Capella de Sta. Llúcia
 Centre jove de Salut
 Capella de St. Nicolau
 Monestir de St. Pere de  Galligants
 
Pedret  
                Policia Muni/Nacional

Sobre Portes
 Convent de les Monges Clarisses
 Escola de Música 
 Casal de Joventut - Les Sarraïnes
 Banys Àrabs 
 Església de St. Lluc
St. Feliu
 Església de St. Feliu
 Ofi cina Municipal de l’Habitatge
 Rectoria de St. Feliu 
 
Catedral
 Audiència Provincial de GRN
 Catedral - Museu Diocesà 
 Museu d’Art de GRN 
 Escola Cor de Maria
 Convent
 COAC
 
El Call 
                Museu d’Història de GRN
 Arxiu Municipal
 Centre de Formació Ocupacional
 Centre d’Acolliment “la Sopa”
 Centre Bon Estruc Ça Porta “Museu Jueu” 
 Convent
 
St. Doménec
 Rectorat
 Escola de Turisme
 St. Domènec - Auditori
 Udg
 Biblioteca BarriVell
  
St. Martí
 Esglèsia de St Marti
 Seminari Consiliar
 Diputació de Girona
 Esglèsia del Carme
 Fontana d’Or
 
Llebre 
                Dprt. de Cultura de la Generalitat
 Arxiu Històric de GRN
 

Ciutadans 
                Cambra de la Propietat
 Alberg de la Generalitat
 Promoció econòmica i Intervenció
 Agència Catalana de l’Aigua
 
Pere sa Coma 
                UNED
 Cinema Truff aut
 Hosp Geriàtric Maria Gay 
 

Mercadal

Eix_Nord 
                Col•legi d’Advocats / Serveis territo                        
rials de Justícia
 Sala Planeta
 Jutjats de GRN
 Correus
 Cinemes Albèniz
 Platea

Mercadal Nord 
                Ofi cina d’atenció al Ciutadà (CAT)
 Delegació del Govern de la Generalitat
 Cinemes Albèniz
 Udg Mercadal
 
Mercadal Centre 
                Subdelegació del Govern Central
 Comissaria de Policia
 Col•legi Eiximenis
 Església de Sta. Susana de Mercadal
 Museu de Cinema
 Dprt. Jurídic de Presidència de la Generalitat
 Fiscalia de Menors
 
Mercadal Sud 
                Dprt. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca                           
de la  Generalitat
 Casa de Cultura de GRN
 Biblioteca municipal de GRN
 Delegació d’Hisenda
 Seu de la Generalitat de Catalunya
 Mercat Municipal

1Plaça del Vi 
                Of. D’Atenció al Consumidor
 Dprt. Municipal de Gestió Tributària
 Ajuntament
 Teatre Municipal
 Bisbat
 Serveis Socials Barri Vell
 Sales d’exposicions de les Rambles 
 
Plaça del Pallol 
               Ona Ràdio

La Mercè
 Església dels Dolors
 Centre Cultural de la Mercè
 Càritas Diocesà
 Casino

Equipaments del Barri Vell i de Mercadal   E 1:7500

_Al Barri Vell de Girona hi h 3 bosses d’equipaments. La primera està situada a la 
Girona Medieval, Són les zones de Sobre Portes, Sant Feliu, La Catedral i el Call. 
És una zona amb una alta densitat de nodes turístics, en té nou i si considerem 
el propi Call un Node 10. La segon és la bossa universitària, a la part més alta del 
barri. La tercera és un element lineal que s’estén pel carrer ciutadans des de la 
plaça de l’Oli fi ns a la plaça del Vi. On té un petit apèndix cultural- sanitari als 
voltants de la plaça del Pallol i del carrer Portal Nou. Tots el equipaments del 
barri són generals excepte un,  el centre social dedicat als menors amb proble-
mes d’integració social. No hi ha centres educatius públiques per a cap mena 
d’edat, no hi ha cap biblioteca (excepte la del COAC), tampoc té un Centre Cí-
vic, Casal d’avis o de Joventut (el de les Sarraïnes és sempre tancat). És un ba-
rri molt potent en qüestió d’equipaments, però no participen da la vida social 
del barri, són equipaments autistes a aquesta realitat. El barri dóna l’esquena 
al riu, punt que podria ser un gran node d’atracció d’activitat d’Oci i lleure.


