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Assemblea General Ordinària de la Xarxa de Ciutats
i Pobles cap a la Sostenibilitat

El 19 d’octubre, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
va celebrar a Girona, a l’auditori del nou Palau de Congressos del 
Parc de la Devesa, la seva setena Assemblea General Ordinària, a 
la qual van estar convidats tots els membres del CILMA en virtut 
del conveni de col·laboració entre les dues entitats, signat el passat 
mes de març de 2006.
Cal recordar que aquest conveni de col·laboració té com a objectiu ge-
neral establir un marc de col·laboració per a la realització d’accions 
encaminades a l’assoliment d’un desenvolupament sostenible. 
En el transcurs de l’Assemblea es va informar de les activitats realitzades 
tant per la Secretaria Tècnica com pels grups de treball de la XARXA des 

Carlos Domínguez, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient; 

Núria Buenaventura, presidenta delegada de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i presi-

denta de la Xarxa; Anna Pagans, alcaldessa de Girona; i Miquel Noguer, president del CILMA, en el moment 

de la roda de premsa.                     Foto: Gorbs Comunicació Enric Pardo i Núria Buenaventura durant el torn obert de paraules.                    Foto: Gorbs Comunicació

Al·legacions al projecte de pas a categoria II/III de l’Aeroport de Girona
El passat mes de novembre de 2006, després 
de la petició dels Ajuntaments d’Aiguaviva i 
Riudellots de la Selva, el CILMA va decidir 
oferir, en aquests municipis,  l’assessorament 
tècnic en relació amb l’avaluació d’impacte 
ambiental del projecte de pas a categoria II/
III de l’Aeroport de Girona, tramès pel Minis-
teri de Medi Ambient.
En aquest sentit, des del CILMA, es va consi-
derar que eren motius suficients per realitzar 
aquest assessorament tècnic: l’impacte ambi-
ental acústic associat a un projecte d’aquestes 
característiques, així com la importància del 
manteniment dels connectors socials, paisat-
gístics i biològics que es donen encara entre els 
massissos de les Gavarres i les Guilleries, així 
com, en opinió d’aquests municipis, un augment 

del trànsit rodat a les rodalies amb la conse-
güent afectació ambiental que això suposa. 
Per la seva part, el Ministeri de Medi Ambient 
va sol·licitar que s’aportessin els comentaris i 
suggeriments oportuns en relació amb l’ampli-
ació d’aquesta infraestructura, per tenir-los en 
compte en el cas que aquest Ministeri, com a 
òrgan competent, determinés el sotmetiment 
del projecte al procediment d’avaluació d’im-
pacte ambiental. 
El CILMA, doncs, va encarregar la redacció 
tècnica de l’informe corresponent a l’enginye-
ria Reventós, la qual va emetre l’informe titulat 
Puesta en categoria II/III del Aeropuerto de 
Girona-Costa Brava- Informe de alegaciones 
sobre las afecciones mediambientales.
Després de detallar les conclusions fona-

mentals de l’estudi, les recomanacions i al-
legacions aportades per aquesta enginyeria 
han estat, entre d’altres, la minimització lumí-
nica, confeccionar el mapa de contaminació 
acústica de l’aeroport amb especial atenció 
a la seva incidència als nuclis habitats pro-
pers, mantenir els actuals punts de pas de la 
franja nord del recinte aeroportuari, i perme-
abilitzar-la, on s’ubica la il·luminació d’apro-
ximació, mitjançant la interrupció de la tanca 
en dos punts en els aproximadament 500 m 
existents entre la riera de la Torre i la carre-
tera d’Aiguaviva. D’aquesta manera, s’estaria 
potenciant el corredor biològic de l’“Anella 
Verda de Girona” marcat com a crític en els 
documents d’anàlisi territorial elaborats per 
la Diputació de Girona.

de l’Assemblea anterior i, atès que aquesta era la darrera assemblea de 
l’actual mandat municipal, també es va fer balanç del període 2003-2006. 
Cal destacar la participació de Carlos Domínguez, de la Direcció Ge-
neral de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient, 
que va presentar una ponència sobre l’Estratègia del Medi Ambient 
Urbà i que vincula les accions de l’Estat amb l’Estratègia Urbana Euro-
pea desenvolupada per la Comissió Europea. 
A l’acte d’inauguració i benvinguda, així com també a la roda de prem-
sa, va participar-hi el president del CILMA, Miquel Noguer i, en la 
clausura i torn de paraules, el responsable de la Comissió d’Eficiència 
Energètica i Energia Renovables del CILMA, Enric Pardo. 
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Miquel Noguer renuncia
com a president del CILMA
El dia 20 d’octubre de 2006, Miquel Noguer va 
renunciar al seu càrrec de president per mo-
tius estrictament personals i professionals. 
Fins a l’elecció d’un nou president –que va ser 
escollit en l’Assemblea Extraordinària del dia 
15 de desembre– el càrrec el va ocupar, provi-
sionalment, el vicepresident 1r, diputat de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona i alcalde de 
Banyoles, Pere Bosch. 
Miquel Noguer, a l’hora de la seva renúncia, 
va voler agrair l’atenció i bona disposició que 
sempre ha rebut per part de tothom. 

Miquel Noguer, en una de les seves activitats en repre-

sentació del CILMA.   Foto: Gorbs Comunicació

EL CILMA incorpora
nou personal
Durant el mes de novembre es va incorpo-
rar Mònica Roca a la secretaria tècnica del 
CILMA, substituint la baixa maternal de Judit 
Vilà. També s’ha incorporat en Pau Prat, lli-
cenciat en ciències ambientals, per tal de 
realitzar una base de dades sobre transport 
públic a les comarques gironines, perquè es-
devingui una eina útil per als ciutadans. 

Presentació del DVD 
Apunts Ambientals

El dia 5 de desembre, a la seu CILMA, es va fer 
la presentació d’Apunts Ambientals, un DVD 
editat pel CILMA, que a partir d’aquest any 
2007 s’emetrà en diverses televisions locals 
de l’àmbit de comarques gironines. 
Aquest DVD comprèn 20 capítols dedicats a in-
formar sobre diverses accions en medi ambient 
que estan portant a terme diversos ens locals. 
Aquest programa ha estat produït per l’agència 
de comunicació Lux Media i ha comptat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona.
Aquesta presentació va anar a càrrec de 
Pere Bosch, president en funcions del CIL-
MA; Jaume Hidalgo, secretari tècnic del 
CILMA i Xavier Fàbregas en representació 
de Lux Media. 

Alguns exemplars del DVD Apunts Ambientals.
                      Fotos: Gorbs Comunicació

Xavier Fàbregas, Pere Bosch i Jaume Hidalgo, du-

rant la roda de premsa en la qual es va fer la pre-

sentació del DVD.

Lluís Lloret, nou president del CILMA

L’alcalde de Bàscara, Lluís Lloret, va ser es-
collit com a nou president del CILMA durant 
l’Assemblea General Extraordinària que es va 
celebrar el passat 15 de desembre, a l’edifici 
la Farinera de Girona.
Per tal d’ocupar aquest càrrec de representa-
ció només van haver-hi dues candidatures: la de 
l’alcalde de Bàscara,  Lluís Lloret i la del regidor 
de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, En-
ric Pardo. Després de la votació, Lloret, va ser 
l’escollit per un estret marge de vots. 
El nou president del CILMA va agrair la confi-
ança que havien dipositat en ell i la tasca feta 
per tots els ens públics i persones vinculades 
al CILMA, entre personal i col·laboradors, i 
va ressaltar l’alt grau de concòrdia i unitat 
que sempre ha significat el CILMA. També va 
tenir unes paraules d’agraïment per Miquel 
Noguer i Pere Bosch, així com per a Enric 

Pardo, al qual li va oferir i, alhora, demanar, 
col·laboració per seguir tirant endavant di-
versos projectes i polítiques destinades a la 
preservació del medi ambient.
Durant el transcurs de l’Assemblea, Miquel 
Noguer, president del CILMA durant més de 
quatre anys, es va acomiadar dels assistents 
agraint la col·laboració i suport rebut al llarg 
de tot aquest període i esperonant els seus 
seguidors a continuar amb el treball i el ca-
ràcter d’unitat i consens que, independent-
ment de les adscripcions polítiques, sempre 
ha dut a terme el CILMA.
A més de l’elecció del nou president, l’Assem-
blea General, que va acabar amb un torn obert 
de paraules, va aprovar acceptar les noves sol-
licituds d’adhesió dels municipis d’Hostalric, 
Regencós i Saus-Camallera-Llampaies, així com 
també un expedient de modificació de crèdit. 

Pere Bosch, Lluís Lloret i Miquel Noguer, els tres darrers presidents del CILMA.  Foto: Dolors Gibert
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L’Ajuntament de Vilafant obté el V Premi Medi Ambient
a Iniciatives locals de les comarques de Girona 2006

Un cop acabada l’Assemblea General Extraor-
dinària del passat 15 de desembre de 2006, va 
tenir lloc l’acte de lliurament del V Premi Medi 
Ambient a iniciatives locals de les comarques 
de Girona 2006, organitzat pel CILMA.
L’objectiu d’aquest premi és el de reconèixer 
les actuacions de caràcter innovador i exem-
plaritzant que han dut a terme els ens locals de 
les comarques de Girona al llarg de l’any 2006.
Aquest V Premi es va atorgar a la iniciativa: 
“Projecte integral de zones verdes públiques 

sostenibles”, presentat per l’Ajuntament de 
Vilafant, en el qual cal destacar el seu caràc-
ter exemplificant  i exportable a altres munici-
pis, l’esforç per canviar cap a una nova polí-
tica sostenible de gestió i manteniment de les 
zones verdes del municipi; i el foment i la con-
tribució al canvi de valors dels escolars amb 
l’experiència educativa d’un hort ecològic en 
les zones verdes municipals.
Aquest Premi Medi Ambient a l’Ajuntament de 

Vilafant ha estat premiat amb un guardó i amb 
una dotació econòmica de 3.000 euros. A l’acte 
de lliurament del premi hi van assistir els re-
presentants dels projectes que hi optaven, els 
quals van rebre també un diploma.
Finalment, el jurat va voler agrair la participa-
ció a tots els ens locals, així com a la ciutada-
nia que representen, donar-los la més sincera 
enhorabona i encoratjar-los a continuar treba-
llant en les línies ja encetades. 

Paulí Fernàndez, alcalde de Vilafant, recollint el premi de mans dels presidents entrant, Lluís Lloret, i sortint, Pere 

Bosch, del CILMA.        Foto: Dolors Gibert

Paulí Fernàndez en el transcurs de l’explicació del pro-

jecte guanyador: “Projecte integral de zones verdes 

públiques sostenibles”. Foto: Dolors Gibert

Gestió local sostenible de l’aigua

Prèvia a l’Assemblea General Extraordinària del passat 15 de desem-
bre, es va programar una jornada sobre la gestió local sostenible de 
l’aigua. Arran de la conscienciació que s’ha pres en els darrers anys 
sobre l’escassetat de l’aigua com a recurs, la jornada va tractar sobre 
la introducció de mecanismes de gestió eficient, tant pel que fa a la 
limitació de pèrdues i l’estalvi d’aigua com a la millor cobertura econò-
mica del servei de gestió local de l’aigua.  
En aquesta jornada, que va estar presentada per Vicenç G. Cara, res-
ponsable de la Comissió de l’Aigua del CILMA, hi van assistir com a po-
nents: Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya (CONGIAC), que va basar la seva intervenció sobre les Pos-
sibilitats d’estalvi d’aigua en els consums municipals: limitació de fuites i 
control dels consums; Antoni Trinxeria, alcalde Maçanet de la Selva, que 
va exposar l’Ordenança municipal de l’estalvi de l’aigua; Manel Serra, 
gerent del Consorci de la Costa Brava que va explicar La tarifa d’abasta-
ment, objectius, estructura i evolució; i, finalment, Francesc Canalias, ge-
rent del Consorci SIGMA, del Consell Comarcal de la Garrotxa que es va 
centrar en El cost del cicle de l’aigua. Propostes de la Directiva Marc. 

Francesc Canalias, Joan Gaya i Manel Serra, durant el torn obert de paraules i debat.
Foto: Gorbs Comunicació
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Estudi d’alternatives de les Línies Elèctriques d’Alta Tensió
Bescanó-Riudarenes i Bescanó-Santa Llogaia

El 18 de gener, a la seu del CILMA, va tenir 
lloc una roda de premsa per valorar i analitzar 
les conclusions de l’Estudi d’Alternatives de 
les Línies Elèctriques d’Alta Tensió Bescanó-
Riudarenes i Bescanó Santa Llogaia, el qual es 
va encarregar a l’enginyeria tècnica Ingenie-
ros Emetres, SL.
L’objecte d’aquest estudi ha estat el d’avaluar 
diferents escenaris de la xarxa de transport 
per al subministrament elèctric a les comar-
ques gironines, determinar-ne els límits de pro-
veïment energètic d’acord amb la dinàmica de 
creixement de la demanda, i proposar alterna-
tives raonables de traçat per a les noves línies 
elèctriques d’alta tensió.
En aquest sentit, el CILMA ha avaluat 12 es-
cenaris diferents de xarxa de transport per al 
subministrament elèctric a les comarques gi-
ronines. Per a cadascun d’ells s’han determi-
nat els límits de proveïment energètic d’acord 
amb la dinàmica de creixement de la demanda 
i amb l’alimentació necessària per al TGV. Els 
escenaris van des de la opció zero (xarxa ac-
tual) fins a la interconnexió, passant per dife-
rents combinacions de xarxes de 220 i 400 KV.

Les conclusions fruit de l’anàlisi han estat:

1- El ritme de creixement del consum no es 
pot satisfer a curt termini amb la xarxa ac-
tual però, de seguir aquest ritme, cap dels 
escenaris estudiats, ni tan sols el de la in-
terconnexió, no ens garanteix subministra-
ment més enllà del 2011.

2- El debat que s’imposa no és el de MAT sí 
o MAT no, sinó que davant l’evidència que 
tenim un sostre energètic difícilment supe-
rable, tan sols queda la via de l’eficiència 
per frenar l’escalada de consums. En aquest 
context el debat polític és si la MAT ajuda 
a accelerar la inversió en eficiència o, pel 
contrari, dóna la falsa imatge que podem se-
guir creixent il·limitadament.

3- L’estudi constata que el proveïment ne-
cessari a curt termini (2010) es pot satisfer 
amb diverses possibilitats, una de les quals 
és la interconnexió, però que també es pot 
satisfer sense aquesta interconnexió.

4- L’estudi constata la necessitat de pro-
moure la generació local en les zones més 

deficitàries que són l’Alt Empordà i la Costa 
Brava. El proveïment de Girona a través de 
la nova subestació de Bescanó queda resolt 
i fa innecessària  la central de cicle combi-
nat prevista a Vilanna.  El model de centrals 
de gran envergadura no és l’òptim per l’Alt 
Empordà i la Costa Brava, ja que provoquen 
per si mateixes una saturació de la xarxa i 
tenen problemes de refrigeració per man-
ca de cabal als rius. Cal, doncs, avançar en 
la creació de petites centrals escampades 
al territori que siguin més eficients perquè 
puguin aprofitar el calor residual en zones 
residencials o industrials properes.

5- L’estudi demostra que el soterrament és 
viable en zones planeres, tot i que el seu 
cost augmenta en una relació d’1 a 7 i que 
les pèrdues podrien situar-se entre el 10% i 
el 40% en funció de l’allargada soterrada. 

6- L’estudi demostra que el reforçament de 
la xarxa actual amb algunes de les opcions 
previstes permet el desmantellament de líni-
es actuals que seran prescindibles, com ara 
la línia de D/C a 132 kV Juià-Salt, un tram 
de la línia D/C a 220 kV Vic-Juià, ambdues 

Alfred Mas de l’enginyeria tècnica Ingenieros Emetres, SL, i Enric Pardo, Responsable de la Comissió d’Energia 

del CILMA durant la roda de premsa.      Foto: Gorbs Comunicació

travessen L’Espai d’Interès Natural de les 
Gavarres, i també amb majors reserves la 
línia de D/C a 132 kV Juià-Figueres.

7- L’estudi aporta millores de baix impacte que 
milloren molt l’estabilitat del sistema com la 
connexió de la subestació de Riudarenes amb 
la subestació de Sils o la connexió de la subes-
tació de Bescanó amb la de Salt i Olot.

8- Qualsevol dels escenaris que permeten satis-
fer la demanda a curt termini tindrà un impacte 
ambiental i paisatgístic important, especialment 
greu a la zona de Bescanó, per la confluència 
de línies, i a la zona de Canet d’Adri on el pas 
d’una nova línia no podrà evitar l’afectació a la 
gran densitat de masies existents.

El CILMA no s’ha decantat per cap de les 
opcions previstes, ja que qualsevol d’elles 
implica l’afectació a municipis. No obstant 
això, sí que és vol fer una crida al debat serè 
sobre la necessitat de deixar de banda les 
polítiques de creixement de l’oferta elèctri-
ca per abordar les urgents i inevitables polí-
tiques de gestió de la demanda, eficiència i 
generació local. 
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Visita a les obres del TGV en el tram de la Selva

El passat 17 d’octubre, una representació 
del CILMA va realitzar una visita per com-
provar l’estat de les obres d’execució de la 
plataforma de la línia d’alta velocitat, con-
cretament en el tram: Riells i Viabrea - Vilobí 
d’Onyar.
Les conclusions de la visita es van recollir 
en un informe, redactat per l’enginyeria ETS, 
que, a més, inclou una fitxa-resum per cada 
una de les mesures correctores amb l’estat 
actual d’obres i la tramitació administrativa. 
Aquest informe va ser tramès als municipis 
afectats pel pas d’aquesta infraestructura en 
aquest tram.
Cal ressaltar, entre altres, que es va iden-
tificar a l’obra la intenció d’executar les 
mesures correctores acceptades per l’Ad-
ministrador de Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF) el passat mes de febrer de 2006, ja 
que en els punts quilomètrics on s’han d’im-
plantar la majoria de marcs i viaductes es 
constata físicament la no continuïtat dels 
treballs d’estesa, compactació per tongades 
i coronació dels terraplens que conformen 

la plataforma. Així mateix, es va constatar 
l’execució de dues mesures correctores: el 

Presentació d’al·legacions al Projecte Bàsic del TGV,
Tram: Vilobí d’Onyar-Sant Julià de Ramis
El 22 de gener es va presentar, a la seu de 
la Subdelegació del Govern a Girona, les al-
legacions al Projecte Bàsic de Plataforma 
en la Línia d’Alta Velocitat Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera francesa, Tram: Vilobí 
d’Onyar-Sant Julià de Ramis, formulades 
pels municipis d’Aiguaviva, Fornells de la 
Selva i Riudellots de la Selva; i adreçades a 
la Secretaria de Estado de Infraestructuras 
y Planificación del Ministerio de Fomento. 
En aquest acte hi van assistir els alcaldes: 
Secundino López, d’Aiguaviva; Gabriel Ca-
ses, de Fornells de la Selva; i Montserrat 
Roura, de Riudellots de la Selva, acompa-
nyats pel president del CILMA, Lluís Lloret 
i del responsable de la Comissió d’Infraes-
tructures, Josep Amat. 
En aquestes al·legacions es demana que es 
tingui en consideració el projecte de millora 
presentat pel CILMA amb el consens de tots 
els ens locals afectats, així com les mesu-
res correctores per minimitzar els impactes 
ambientals, paisatgístics i socials generats 
pel traçat del TGV, per obtenir una major in-
tegració en el paisatge i el territori. 

Els alcaldes els municipis afectats i els representats 

del CILMA, en el moment de fer el lliurament de les 

al·legacions.

pas de fauna del Barranc de Noalard i el de 
Sant Jacint de 12 x 5 metres cada un. 

Els alcaldes els municipis afectats i els representats del CILMA, en el moment de fer el lliurament de les 

al·legacions.              Foto: Gorbs Comunicació

Túnel d’Hostalric a Sant Feliu de Buixalleu. Foto: E.T.S. Octubre 2006 
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Implantació de mesures de compra verda a 
les administracions locals de les comarques 
gironines

En relació amb el procés d’estímul de la com-
pra verda en els ens locals de les comarques 
gironines que va endegar el CILMA a mitjans 
de 2005, ha finalitzat recentment la segona fase 
de treball, que va començar durant el segon 
trimestre del 2006, per avançar en la difusió i 
pràctica de la compra verda municipal. 
Els objectius generals d’aquesta segona fase 
es van centrar en com avançar en el procés 
d’ambientalització dels ens locals de les co-
marques gironines a partir de la “Guia de com-
pra verda per la prevenció del canvi climàtic”, 
editada pel CILMA, i preparar el terreny per po-
sicionar les comarques gironines en el context 
europeu de compra verda pública. 
En aquest sentit, es van proposar, alhora, uns 
objectius específics per tal d’oferir als munici-
pis adherits al CILMA la possibilitat de posar 
en pràctica la compra verda d’una sèrie de 
grups de productes i/o serveis, tot organitzant 
i gestionant el treball dels diferents municipis 
interessats a iniciar un procés de compra ver-
da dels productes proposats. 
Els municipis que es van apuntar a la iniciativa 

van ser els ajuntaments de Celrà, Porque-
res, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Feliu de 
Guíxols i Sant Joan de les Abadesses i el Con-
sell Comarcal del Gironès. Una vegada consul-
tats aquests municipis participants, les quatre 
reunions de treballs que es van portar a terme 
es va centrar en la compra de paper i equips 
informàtics i ofimàtics.
La metodologia desenvolupada durant les reuni-
ons de treball conjuntes sempre va estar oberta 
i, per tant, sempre susceptible d’introduir-hi va-
riacions en funció de les demandes i necessi-
tats que van anar expressant els ens locals. 
En la última sessió de treball es van compar-
tir entre tots els participants les experiències 
i resultats de cadascú per poder socialitzar la 
informació, també es van tractar els elements 
i punts claus per realitzar la compra verda de 
fusta, vehicles i electricitat verda.
L’Ecoinstitut Barcelona, entitat sense ànim de 
lucre, conjuntament amb el CILMA, ha desen-
volupat les tasques d’organització, coordinació, 
acompanyament i tutelatge, al llarg de tot el pro-
cés i les reunions dels grups de treball. 

Informe-al·legacions sobre l’estudi informatiu del corredor
Brugent-Ter C-63 i N-141e Amer-Salt

El 28 de juliol de 2006, es va publicar en el 
DOGC l’anunci d’informació pública de “l’Estu-
di Informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental. 
Millora general. Condicionament del corredor 
Brugent -Ter. Carreteres C-63, N-141e i GI-531. 
Tram Amer – Salt”. Els municipis afectats per 
la millora d’aquesta infraestructura són: Amer, 
la Cellera de Ter, Sant Julià de Llor i Bonmatí, 
Anglès, Bescanó, Sant Gregori i Salt.

A petició dels ajuntaments afectats, el CILMA 
va elaborar, a través de l’enginyeria ETS i la 
consultoria Fractalia, l’informe “Al·legacions 
sobre l’estudi informatiu del corredor Bru-
gent-Ter C-63 i N-141e. Amer-Salt”. L’objecte 
d’aquest ha estat el d’aportar millores d’ate-
nuació de l’impacte social i mediambiental 
generats per la implantació en el territori de la 
infraestructura projectada. 

En aquest sentit, s’ha procedit a seleccionar 
l’alternativa més idònia en cada tram per a 
cada municipi, tenint en compte i valorant el 
resultat de l’anàlisi multicriteri descrit a la me-
mòria de l’estudi informatiu, introduint-hi me-
sures correctores concretes i, puntualment, 
proposant un traçat alternatiu quan s’ha con-
siderat oportú. 

Reunió de Red de 
Redes a València
El dia 23 d’octubre, es va celebrar a Valèn-
cia una reunió de Red de Redes, de la qual 
forma part el CILMA, per continuar desen-
volupant els objectius i directrius incloses 
en l’Estratègia Espanyola de Medi Ambient 
Urbà. En concret, els aspectes tractats van 
ser el pla de formació, el finançament i els 
indicadors de seguiment.
En la reunió es va preveure poder disposar 
d’un esquema del pla de formació a finals de 
2006. Aquest pla, que té per objectiu impulsar 
el nou enfocament conceptual i organitzatiu 
que s’ha de donar a l’administració local, a 
les institucions i a la societat civil en temes 
de gestió urbana, s’està desenvolupant des 
del món universitari perquè sigui on-line. 
Per al desenvolupament de l’Estratègia Es-
panyola de Medi Ambient Urbà, el Govern de 
l’Estat va establir un pla de finançament vin-
culat als fons europeus. En aquest sentit, es 
va confirmar que ja s’han rebut els fons euro-
peus. Cada Comunitat Autonòmica podrà des-
tinar-los en els programes que consideri opor-
tuns, d’acord amb les necessitats particulars 
de cadascuna d’elles. Aquestes partides van 
ser aprovades per als propers 4 anys.
Finalment, respecte als indicadors de segui-
ment, es va organitzar un grup de treball, li-
derat per la comunitat de Navarra, per tal de 
definir-los. Es va acordar tenir, en el termini 
d’un any, un panell complet d’indicadors co-
muns que s’acomodi al model de ciutat pro-
posada en l’Estratègia Espanyola de Medi 
Ambient Urbà, i que permeti el seguiment 
homogeni de l’estat de cadascú en el procés 
cap a escenaris urbans més sostenibles.  

notícies

Principals etiquetes en certificacions ambientals
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La connectivitat és una mesura de l’estruc-
turació del territori en el sentit de si es dóna 
funcionalment una continuïtat física entre els 
paisatges identitaris (naturals o antropogè-
nics) d’un lloc.

Depenent de la naturalesa dels fluxos que 
tractem, aquesta connectivitat entesa en sentit 
ampli es pot dividir en tres àmbits principals:

• Connectivitat ecològica, que és la que més 
s’ha estudiat i de la que més s’han buscat solu-
cions –tot i que rarament s’han aplicat al nos-
tre territori. Consisteix en l’adequada connexió 
dels espais naturals per garantir la dispersió 
de les espècies de fauna i evitar l’aïllament de 
les poblacions.

• Connectivitat paisatgística, que es refereix a la 
continuïtat dels paisatges propis i de qualitat d’un 
municipi, una vall, una regió... Els espais agríco-
les, forestals i fluvials haurien d’estar lligats i no 
envoltats completament per àrees urbanitzades, 
o veure’s separats per grans barreres.

• Connectivitat social, que es refereix al grau 
de conservació de les vies de connexió tradi-
cional d’un territori. Malgrat existeixin les mo-
dernes infraestructures, és fonamental el man-
teniment d’aquestes xarxes de camins veïnals, 
ramaders i lúdics, normalment usats per anar 
a peu, i que amb els seus paisatges del voltant 
ajuden a l’articulació de l’àrea.

Només garantint aquests tres factors es pro-
duirà un correcte funcionament del territori: 
protegint la biodiversitat, mantenint uns pai-
satges propis i millorant la qualitat de vida de 
les persones.

Els factors que amenacen més clarament la 
connectivitat són: 

- L’existència d’elements lineals que generen 
barreres. Solen ser infraestructures terrestres 
com carreteres, vies de tren o canalitzacions 
artificials d’aigua, per bé que també hi tenen 
un efecte afegit les línies elèctriques aèries. 
Aquestes barreres només poden ser travessa-

des per la fauna o pels vianants amb un gran 
risc, i sovint són altament impermeables.

- L’aparició d’àrees edificades disperses en 
el territori, especialment urbanitzacions i po-
lígons industrials. Aquestes àrees no tan sols 
sovint esdevenen una barrera, sinó que degra-
den i banalitzen l’entorn i el que havia estat el 
paisatge propi d’un lloc.

Una tasca prioritària de l’Àrea de Medi Ambi-
ent de la Diputació de Girona, atenent a aquesta 
palesa degradació del paisatge i fragmentació 
del territori, és l’extensió d’instruments d’orde-
nació sostenible del territori, eines que es po-
sen a l’abast dels estaments competents, admi-
nistracions locals, agents gestors del territori i 
consultores ambientals. A banda del ventall de 
planejaments que s’estan derivant dels proces-
sos de les Agendes 21 locals, en destaquem la 
Diagnosi d’espais connectors de la demarcació 
de Girona i l’Estudi de permeabilització del cor-
redor d’infraestructures (TGV, AP-7, A-2, ferro-
carril) de les comarques de Girona.

reportatge
La connectivitat social, ecològica
i paisatgística entre els espais lliures

Espais connectors de la demarcació de Girona. Font: Diputació de Girona
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La diagnosi obtinguda analitza el principals ris-
cos de fragmentació del territori gironí, alhora 
que identifica un conjunt d’espais gironins que 
resulten crucials a l’hora de garantir la con-
nectivitat social, ecològica i paisatgística (veu-
re mapa). Per altra banda, l’estudi de permea-
bilitat del corredor d’infraestructures concreta 
quines mesures correctores són necessàries 
per evitar l’acumulació de l’efecte barrera que 
aquest genera. 

Diagnosi d’espais connectors 
a les terres gironines

Fem una ullada general de quines són les man-
cances a les nostres comarques en matèria 
de connectivitat. Ara bé, és obvi que aquest 
recorregut incidirà també en les grans proble-
màtiques territorials i paisatgístiques, i pararà 
especial atenció en el corredor d’infraestruc-
tures que travessen les terres de Girona.

Els rius
Els rius són elements lineals de gran importàn-
cia en la estructuració del territori perquè dis-
corren per paisatges diversos, i solen tenir una 
franja lliure al seu voltant garantida pel domini 
públic hidràulic. Ara bé, el seu efecte connec-
tor seria molt més positiu si la majoria dels nos-
tres rius no es trobessin en un estat deplorable 
a causa de la destrucció del bosc de ribera, 
la canalització de molts trams, l’existència de 
minicentrals elèctriques que els assequen, la 
inadequada restauració de les extraccions 
d’àrids...

El cas més emblemàtic de les comarques gi-
ronines és el Fluvià, l’únic dels grans rius de 
Catalunya que no té el cicle hídric regulat per 
un gran embassament, i un dels millors pel què 
fa a l’estat ecològic. A més, uneix dos espais 
com la Zona Volcànica de la Garrotxa i els Ai-
guamolls de l’Alt Empordà. La seva importàn-
cia com a corredor ecològic és innegable, i ha 
estat objecte de diversos estudis.

Més al nord, el Llobregat d’Empordà té un gran 
interès pel seu trajecte de nord a sud i per 
transcórrer paral·lelament a l’autopista i la lí-
nia d’alta velocitat.

Les rieres que circulen pels termes de Sant 
Jaume de Llierca, Argelaguer i Besalú són bà-
siques per a la connexió entre l’Alta Garrotxa, 
el Parc natural de la Zona Volcànica i el Fluvià, 
especialment des de que s’ha ampliat la car-
retera N-260.

Tot el sistema hídric del Pla de l’Estany té un 
gran valor, i hauria de ser fonamental en la 
declaració d’un futur parc natural. El Ser, el 
Terri i torrents com els de Matamors i Revardit 
estructuren una àrea que conté espais tan ex-
traordinaris com el Pla de Martís, l’estanyol 
d’Espolla o l’estany de Banyoles.

L’altra comarca on la xarxa de torrents i rieres 
és rica i absolutament necessària és la Selva. 
Només a través d’aquesta és possible la con-
nexió entre les àrees protegides de l’interior, 
la plana i el litoral, extremadament complexa 
pel gran nombre d’infraestructures lineals i 
per les urbanitzacions que han aparegut en les 
darreres dècades. Així, les rieres de Vallcane-
ra i Santa Coloma uneixen les Guilleries amb 
els Estanys de Sils i la Tordera, i les d’Arbúcies 
i Breda són la darrera opció possible entre el 
Montseny i el Montnegre-Corredor. Encara 
més complexa és la unió dels Estanys de Sils 
amb el massís de les Cadiretes, sobretot des 
del desdoblament de la C-35.

Espais naturals fragmentats
No tots els espais naturals protegits de les co-
marques gironines tenen una àrea contínua, 
sinó que molts estan formats per dues o més 
peces separades, per tant, garantir-ne la con-
nectivitat no és una tasca senzilla.

Per exemple, l’espai d’interès natural (EIN) del 
Massís de l’Albera està format per dues àrees 
separades per l’autopista AP-7, la nacional A-2 
i la línia d’alta velocitat. El Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà també està format 
per diverses peces, que veuen perillar la seva 

unió pels creixements dels nuclis de Castelló 
d’Empúries i Empúriabrava.

També el Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa (PNZVG) veu perillar la seva unitat 
amb les dinàmiques que es produeixen al seu 
interior, i per això són claus espais com el Bosc 
de Tosca, que trenca el continu urbà entre Olot 
i les Preses.

En altres casos la connexió és una tasca gai-
rebé impossible, com l’EIN de les Muntanyes 
de Begur, que consisteix en el cim de diversos 
turons gairebé totalment envoltats per urbanit-
zacions.

La muntanya
L’ocupació dels fons de vall, l’ampliació de mol-
tes carreteres i alguns canals d’aigua de les 
centrals hidroelèctriques estan creant barre-
res impermeables en les zones de muntanya.

Un dels punts crítics és el Tossal d’Isòvol i 
Olopte, que serveix de corredor entre la Serra 
del Cadí i del Puigpedrós, però queda tallat per 
la carretera N-260. També ho és l’entorn de Ri-
bes de Freser, poble situat al centre de quatre 
espais naturals diferents.

Més al sud, la connexió entre diversos espais 
muntanyosos (Serres de Milany-Santa Magdale-
na, Puigsacalm, Serra Cavallera, Serra del Catllar 
i la Serra de Corones) es veu compromès pels 
creixements de Ripoll i Campdevànol, els nous 
assentaments industrials i diverses carreteres.

També cal citar l’entorn de Camprodon, bàsic 

Un fals túnel a l’Hostal Nou (Biure), on es fan les obres del TGV, evitaria l’impacte ocasionat en el territori i la 

vegetació per les excavacions en desmunt.

Font: ETS, desembre 2006
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per unir la imponent serra Cavallera amb la 
Garrotxa, i també barrat per noves urbanitza-
cions, vies i activitats lúdiques.

Si ens dirigim a la Garrotxa, els problemes es 
concentren al voltant d’Olot. Per exemple, el 
continu urbà d’aquesta ciutat amb la Canya 
talla la connexió entre el PNZVG i la serra de 
Santa Magdalena. També hi ha problemes a 
la Vall de Bianya i a l’entorn de Castellfollit de 
la Roca, on les noves infraestructures formen 
una barrera entre el parc i l’Alta Garrotxa.

Una de les eines fonamentals per a la gestió 
de totes aquestes àrees de muntanya és la 
recuperació dels camins ramaders i tradicio-
nals, elements que han ajudat històricament a 
estructurar el territori.

Les planes agrícoles
La planificació territorial del nostre país ha 
considerat tradicionalment les zones agríco-
les com a espais residuals, que només prenen 
valor quan són urbanitzats o expropiats. Un 
exemple d’això és la inexistència d’un pla que 
protegeixi les millors terres de cultiu, tal com 
ho fa el PEIN amb les àrees naturals.

A aquest abandonament institucional s’hi han 
d’afegir les dificultats que tenen els pagesos en 
el sistema econòmic actual, i la introducció de 
pràctiques en les darreres dècades (mecanitza-
ció, ús de pesticides) que han fet reduir la gran 
biodiversitat i l’interès paisatgístic. Les planes 
agrícoles de les nostres comarques són, alhora, 
un dels espais més cobejats pels agents urba-
nístics, i per això no és estrany que la majoria 
estiguin patint processos de degradació.

La plana ceretana n’és un bon exemple, pels 
forts creixements urbans que s’hi produeixen 
i l’existència d’infraestructures com l’autovia 
prevista entre els túnels de Cadí i de Puimo-
rén, els camps de golf o els càmpings. L’àrea, 
a més, està quedant aïllada tant pel nord com 
pel sud a causa dels diversos continus urbans 
que s’estan formant.

Una altra plana emblemàtica és la del Baix Ter, 
que agrupa una quinzena de municipis d’un 
gran interès paisatgístic. Aquí les amenaces 
són el possible desenvolupament urbanístic, 
un cop  saturat el litoral, i les nombroses actu-
acions que degraden el riu.

També té un gran interès l’àrea dels camps 
d’Onyar, entre els municipis de Cassà de la Sel-
va, Caldes de Malavella i Llagostera. El seu valor 
paisatgístic i ecològic es veu reforçat pel fet que 
s’ha mantingut força al marge de la proliferació 
d’urbanitzacions i polígons industrials, però pro-
jectes com l’allargament de l’Eix Transversal 
fins a la C-65 en pot fer perillar l’existència.

Altres espais més petits també s’han de tenir 
en compte, perquè sovint es veuen amenaçats. 
Per exemple la Vall d’en Bas, que té un dels 
sòls més fèrtils de Catalunya i actua com a 
nexe d’unió entre el PNZVG i els espais natu-
rals de la Serra de Santa Magdalena i Collsa-
cabra. Però el futur eix de Bracons i els seus 
possibles efectes urbanístics faran que sigui 
necessària una gran cura a l’hora de la gestió.

Encara més fràgil és el Pla de Celrà, a cavall en-
tre les Gavarres i el Ter, i que ha vist com mica 
en mica era ocupat pels grans creixements de 

Celrà i Bordils. La construcció de la futura C-66, 
amb la connexió amb Medinyà i les diverses va-
riants, en pot fer perillar l’existència.

La gestió de totes aquestes àrees és difícil per-
què sovint no es tenen en compte els seus va-
lors ecològics i de connectivitat, molt més visi-
bles en boscos i muntanyes. La millor actuació 
és l’establiment de parcs agraris dels quals en 
formin part pagesos i administracions, i agru-
pin  aquelles terres que cal mantenir en ús.

El litoral
La importància del turisme i de les segones re-
sidències a les comarques gironines ha fet que 
un dels espais més transformats en les darreres 
cinc dècades hagi estat el litoral. El gran creixe-
ment dels pobles costaners, l’aparició de nous 
nuclis de població i les necessàries infraestruc-
tures per garantir els accessos han deixat una 
marca profunda al territori, i el nivell de satura-
ció al qual s’ha arribat és força evident.

Si resseguim la costa de nord a sud, la primera 
mancança la trobem en la unió dels parcs natu-
rals del Cap de Creus i dels Aiguamolls de l’Alt 
Empordà, en perill pel creixement del municipi 
de Roses. Caldrien com a mínim dues franges 
lliures que connectessin els dos espais.

Entre els Aiguamolls i el Massís del Montgrí hi 
trobem la gran superfície urbanitzada de l’Es-
cala, tot i que la protecció de l’àrea de Vilanera 
ha estat extraordinàriament positiva. Al sud del 
Montgrí s’hi està formant una barrera al vol-
tant de la carretera entre Torroella de Montgrí 
i l’Estartit, i queden pocs espais lliures a banda 
i banda. Aquesta dinàmica hauria de ser corre-
gida, especialment si finalment es declara un 
nou parc natural que englobi el massís, les Illes 
Medes i els Aiguamolls del Baix Empordà.

Tot i això, la zona més problemàtica la trobem 
més al sud, entre Begur i Palamós. La unió de les 
Gavarres amb l’EIN de les Muntanyes de Begur 
i amb Cap Roig és realment precària, sobretot 
pel projecte de desdoblament de tota l’anella 
de carreteres que envolta el massís i els crei-
xements urbanístics que tenen lloc al seu vol-
tant. Pocs exemples hi ha millors a les nostres 
comarques de banalització paisatgística que la 
transformació d’alguns d’aquests meravellosos 
indrets en uns espais de naturalesa informe.

En aquest apartat cal esmentar també la difícil con-
nexió entre les Gavarres i el massís de les Cadire-
tes, sobretot des del desdoblament de la carretera 
C-31 entre Llagostera i Sant Feliu de Guíxols.

Aquesta zona del còrrec del Mestre Bernat (Agullana) es fonamental per la recuperació de la tortuga mediterrà-

nia, és així com en el traçat del TGV, el CILMA encara reivindica la construcció d’un viaducte enlloc de l’obra de 

drenatge que ja s’ha consolidat.

Font: ETS, desembre 2006
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Finalment, també és molt conflictiva la Sel-
va Marítima, per l’expansió de Tossa de Mar, 
Lloret de Mar i Blanes. Ocupada la majoria de 
la costa, s’hauria de garantir una franja lliure a 
l’interior per tal de connectar el massís de les 
Cadiretes amb el Montnegre-Corredor i amb 
espais com Ses Salines.

Les anelles verdes
Una anella verda, o cinturó verd, és un sistema 
continu d’espais lliures al voltant d’una àrea 
urbana. Té com a objectiu ordenar el creixe-
ment i preservar àrees d’interès, i ha de garan-
tir no només el pas de la fauna, sinó també de 
les persones a peu o en bicicleta a través de 
les grans infraestructures lineals (mitjançant 
viaductes, ecoductes o túnels). D’aquesta ma-
nera es milloren les condicions ecològiques i 
la qualitat de vida dels residents.

A les comarques gironines hi ha dos casos 
clars d’àrea urbana que necessiten conformar 
una anella verda al seu voltant.

El primer és Figueres, ciutat encerclada per 
l’autopista, l’A-2 i les dues línies de ferrocarril, 
i amb un gran creixement residencial i industri-
al en els darrers anys. Qualsevol planificació 
hauria d’incloure els municipis veïns de Vilafant 
(encara més afectat que la mateixa capital co-
marcal), Santa Llogaia d’Àlguema, Vilabertran, 
Cabanes, el Far d’Empordà, Vilanant i Avinyonet 
de Puigventós. La peça clau en aquest cas és 
el riu Manol, que pot veure greument hipoteca-
da la seva funció connectora si es desenvolu-
pa el projecte actual de línia d’alta velocitat.

L’altra anella verda imprescindible és la de 
Girona, que transcendeix la ciutat per abraçar 
un total de dotze termes municipals. La seva 
forma és necessàriament complexa, i ha de 
relligar el Ter, l’Onyar, el Marroc, el Volcà de 
la Crossa i el massís de les Gavarres, i alhora 
superar el gran nombre de vies que porten a la 
capital i els extraordinaris creixements urba-
nístics dels nuclis del voltant.

La imprescindible 
permeabilització del 
corredor d’infraestructures 
(TGV, AP-7 i A-2).

No obstant, tot el que hem dit fins ara, la prin-
cipal fragmentació i efecte barrera que es do-
nen a la nostra demarcació vénen generats 
pel corredor d’infraestructures que confor-
men el TGV, l’AP-7 i l’A-2 i els usos urbanístics 
i industrials que hi van associats. L’impacte 
acumulat d’aquest conjunt de vies de comu-
nicació és enorme, ja que les vies més anti-
gues es van dissenyar sense tenir en compte 
criteris ecològics, per bé que també és cert 
que els projectes de construcció del TGV, de 
l’ampliació de l’A-7 i del desdoblament de A-
2 són (o haurien de ser) una gran oportunitat 
per millorar, de forma coordinada, la seva 
permeabilitat conjunta.

L’afectació més evident d’aquest corredor d’in-
fraestructures, a escala del territori de Girona, 
és el seu efecte barrera entre els sistemes li-
toral, a l’est, i prelitoral i transversal, a l’oest. 

Això aïlla les unitats naturals que en formen 
part, disminuint-ne o afectant-ne directament 
la seva biodiversitat. En la taula 1 es fa una 
relació dels principals espais afectats per 
aquesta fragmentació.

Els principals àmbits connectors amb què es 
troba el traçat del corredor d’infraestructures, 
d’acord a la Diagnosi d’espais connectors de 
la demarcació de Girona, així com d’altra do-
cumentació actualment disponible, es relacio-
nen tot seguit:

1. Massís de les Salines – Massís de l’Albera
2. El Llobregat d’Empordà
3. La Muga
4. L’anella verda de Figueres
5. El Manol i la riera d’Àlguema
6. El Fluvià
7. Entorns de Vilademuls
8. L’anella verda de Girona
9. Entorn dels EIN de la Selva
10. Montseny – Montnegre.

En cadascun d’aquests àmbits principals d’ac-
tuació caldrà treballar amb especial atenció a 
l’hora de garantir, de forma coordinada, la con-

A l’oest del corredor Al mig del corredor A l’est del corredor

Massís de les Salines
Penya-segats de la Muga
Estany de Banyoles
Muntanyes de Rocacorba
Volcà de la Crosa
Massís de les Guilleries
Massís del Montseny

Estany de Sils
Turons de Maçanet

Massís de l’Albera
Cap de Creus
Aiguamolls de l’Alt Empordà
Massís del Montgrí
Massís de les Gavarres
Massís de les Cadiretes
Serres de Montnegre – El Corredor

Taula 1: Ubicació dels principals espais d’interès natural al voltant del corredor d’infraestructures

Col·locar un ecoducte en aquesta zona de gran valor del municipi de Llers permetria un parc periurbà o anella 

verda al voltant de Figueres i s’asseguraria la connectivitat social, paisatgística i biològica.

Font: ETS, desembre 2006
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nectivitat multifuncional al llarg del corredor.
Així, en funció de l’afectació que genera o pot 
generar properament cada infraestructura del 
corredor sobre cadascun dels esmentats àm-
bits, i també d’acord amb la permeabilitat que 
ofereixen les estructures ja actualment exis-
tents, es presenta a la taula 2 una proposta co-

herent de les ampliacions o actuacions com-
plementàries que s’hi precisen, als efectes de 
garantir el funcionament dels principals punts 
connectors que es travessen.

Els documents esmentats poden ser consultats 
a www.ddgi.cat/mediambient

N. Nom del punt Municipis implicats TGV AP-7 A-2 ferrocarril

1 Còrrecs del naixement del 
Llobregat La Jonquera - v v

2 Riu de la Guilla Agullana v v V

3 Còrrec de Bosquerós Capmany V, T v, T v, T

4 Entorns del Ricardell i el 
Llobregat Biure, Pont de Molins T v, T v, T

5 Entorns de la Muga Pont de Molins, Llers T T T, V

6 Anella Verda de Figueres – nord Figueres, Cabanes T T, v T, v

7 El Manol Vilafant, Figueres, El Far d’Empordà v v v

8 Riera d’Àlguema Borrassà, Santa Llogaia d’Àlguema - v

9 El Fluvià Bàscara, Pontós m - -

10 Les Costes Bàscara m T T

11 Riera de Cinyana Vilademuls, Viladasens v v v

12 Riera de la Farga i torrent
de Marmanya Sant Julià de Ramis, Cornellà del Terri - v v

13 El Pont Major Girona T

14 El Ter Salt, Sant Gregori - - v

15 El Marroc Vilablareix - v v

16 Anella Verda de Girona – sud Aiguaviva, Fornells de la Selva T T T

17 Riera de la Torre Aiguaviva, Fornells de la Selva V,T v v

18 L’Onyar Vilobí d’Onyar, Caldes de Malavella v v v

19 Riera de Vallcanera Sils, Caldes de Malavella v v v

20 El Reclar Sils, Vidreres - v v

21 Riera de Santa Coloma Maçanet de la Selva - v

22 Barranc de Noalard Massanes, Hostalric - v

23 Riera d’Arbúcies
i rec de Gaserans Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric - v, T T v

Taula 2: Proposta de les ampliacions o actuacions que garanteixen el bon funcionament dels connectors que són travessats pel corredor d’infraestructures. (V: viaducte nou; 

v: viaducte a ampliar; T: fals túnel o ecoducte nou; t: túnel a ampliar;  m: modificació de traçat)

Jaume Hidalgo i Colomer
Coordinador Àrea de Medi Ambient

Diputació de Girona

Josep Sala i Cullell
Consultor ambientòleg
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La connectivitat ecològica és un concepte uti-
litzat en la disciplina de l’ecologia territorial o 
del paisatge per tal de descriure la possibilitat 
(en termes clarament probabilístics) que tenen 
les espècies de desplaçar-se, de manera que 
puguin establir moviments de dispersió, migra-
ció o de colonització de nous espais, que els 
permeti intercanviar informació genètica i, sí 
és el cas, establir-s’hi. 

Mantenir la connectivitat ecològica implica 
una millora en la viabilitat de moltes poblaci-
ons d’espècies, en tant que la majoria viuen en 
àrees ben connectades. Garantir la connecti-
vitat ecològica significa, doncs, assegurar la 
possibilitat que tenen les espècies de despla-
çar-se en sentit molt ampli. I perquè es puguin 
donar aquests moviments d’individus cal un 
medi transmissor que tingui unes característi-
ques definides que el facin permeable. En l’àm-
bit terrestre ens referim a aquest medi com a 
matriu territorial.

En els darrers anys estem assistint a un canvi de 
mentalitat molt profund i transcendent que ens 
està portant a una visió innovadora de la natura. 
Són canvis que esdevenen de la millor compren-
sió del valor i funcionament de la natura que ens 
proporciona l’ecologia. Són canvis que estan 
sent incorporats a les tècniques de conservació 
de la natura  des de la signatura del Conveni de la 

Diversitat Biològica a la Cimera de la Terra l’any 
1992. A tall de resum, estem passant de la pro-
tecció de determinades espècies emblemàtiques 
a tenir en compte el conjunt de les espècies. De 
tenir una visió de la natura estàtica a tenir una 
visió dinàmica. En conseqüència, ara parlem 
decididament de sistemes o xarxes d’espais pro-
tegits i no de àrees protegides isolades sobre el 
territori que estan connectades entre elles a tra-
vés d’elements territorials internodals que ano-
menem “connectors ecològics”. I encara anem 
més enllà, ja que estem passant a considerar 
especialment els aspectes naturals i ambientals 
en la resta de la matriu territorial, la qual cosa ens 
obliga a fer-ne un tractament adient. 

En els darrers anys la connectivitat ecològi-
ca ha pres força a Catalunya com un element 
d’anàlisi i proposta tant en l’àmbit de la plani-
ficació territorial com en l’àmbit de la preser-
vació de la natura. Tant és així que hi ha hagut 
una producció molt alta d’estudis i propostes 
de connectivitat ecològica, segurament com 
enlloc del món. Tanmateix, aquesta profu-
sió d’informació ha aparegut en pocs anys i 
ha partit pràcticament de zero. Els objectius 
d’aquestes propostes són sempre semblants. 
També ho són, en general, els criteris emprats 
per definir connectors ecològics (totes consi-
deren la biodiversitat, la qualitat dels hàbitats, 
la complexitat ecològica, la pertorbació, la 

continuïtat, i la proximitat entre espais). Tan-
mateix, les concrecions varien en mètode, de-
finició i estratègia. 

És precisament l’estratègia la que diferen-
cia de manera rellevant la implantació de la 
connectivitat ecològica en la preservació de 
la natura i la implantació en l’ordenació terri-
torial a Catalunya. Efectivament, mentre que 
per tal d’establir sistemes i xarxes d’espais de 
protecció de la natura es procura detectar els 
àmbits o elements territorials dels internodes 
de la xarxa, en la planificació territorial s’opta 
en molts casos per determinar, a banda dels 
espais ja protegits del Pla d’espais d’Interès 
Natural o de la Xarxa Natura 2000, altres es-
pais d’interès de segon ordre. De manera que 
els connectors ecològics són en aquest cas 
espais de lligam entre aquests espais de se-
gon ordre. Per tant, no hi ha una coordinació 
prou bona entre les propostes i sobre les quals 
caldrà treballar.

Un altre aspecte interessant de la connectivitat 
ecològica és el fet que ens dota d’instruments 
estratègics per tal de procurar la millor disposi-
ció dels espais urbans i concreció de les infraes-
tructures en el territori (figura 1). Tanmateix, fins 
al moment no ens hem preocupat o ocupat de de-
finir quin ha de ser el tractament i ús dels espais 
connectors definits. Alguns especialistes pensen 

Implementació de la connectivitat ecològica a 
Catalunya: Passos que s’han de donar per garantir que 
es constituirà una matriu territorial d’espais lliures

Figura 1. Les anàlisis de connectivitat requereixen de la combinatòria entre la permeabilitat ecològica, a l’esquerra, i una visió dels elements amb efecte de barrera, a la dreta.
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que s’han de protegir com si fossin espais prote-
gits. Altres defensem que els espais connectors 
han de tenir una entitat pròpia. Conseqüentment 
han de gaudir d’una protecció específica, però 
que no té per què ser la mateixa que la dels es-
pais protegits. Això és així bàsicament pel fet que 
en els espais protegits sobretot es protegeix una 
composició i un règim de pertorbació mentre que 
en els connectors el que és prioritari és el man-
teniment d’una funció. Aquesta diferencia fa que 
els usos possibles o permesos s’entenguin de 
manera diferent, i mentre tenim praxis sobre com 
hem de tractar els espais protegits n’haurem de 
generar una expressa per als espais connectors. 

Aquest és el repte més immediat en relació amb 
la connectivitat ecològica, un repte que cal abor-
dar amb certa celeritat, especialment conside-
rant que recentment s’han presentat unes bases 
per a l’elaboració d’unes directrius estratègiques 
de connectivitat ecològica, que són un primer 
pas per a la consecució d’un Pla territorial sec-
torial de connexions ecològiques.

Quant a la resta de la matriu territorial, no està 
encara definit com cal abordar el seu tractament. 
Ha estat una passa molt important reconèixer la 
seva importància dins d’un model territorial in-
tegral de tractament de l’entorn (Figura 2). En 

Figura 2. El model territorial integral de tractament de l’entorn, a dalt una simplificació, té la 
concreció en les propostes com la que es mostra en la imatge de l’Alt Penedès. A baix la proposta 
de sistema d’espais protegits i connectors ecològics per l’Alt Penedès, on els espais protegits es 
mostren en verd, els connectors ecològics en marró i la resta de la matriu territorial en blanc.

ella hi viu molta de la biodiversitat més comuna 
i es donen molts processos ecològics importants 
(p.ex. el cicle de l’aigua, l’absorció de CO2, etc). 
Encara més, pel fet de ser una part del territori 
on desenvolupem les nostres activitats, està so-
vint sotmesa a un règim de pertorbació superi-
or. Això contrasta precisament amb la manca 
de cura ambiental amb la qual tradicionalment 
l’hem tractat. Tanmateix, en la línia d’entendre 
la conservació de la natura i de la qualitat ambi-
ental més enllà dels espais protegits, actualment 
disposem d’un nou instrument que ens permet 
incorporar fermament aspectes de tractament 
de la matriu territorial. Efectivament, el procés 
d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, 
incorporat també a la legislació urbanística, ens 
ha obert la porta a poder incidir de manera relle-
vant en aconseguir plans urbanístics amb millors 
consideracions ambientals en les ordenacions i 
normatives proposades.  

Xavier Mayor Farguell 
Doctor en biologia.

Especialista en planificació
estratègica de l’entorn

xavier@e-xmf.com
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Fundació territori i paisatge
La Fundació Territori i Paisatge (FTP) és una Fundació privada establerta a finals del 1997 per l’Obra Social de 
Caixa Catalunya. El seu objectiu principal és la preservació dels espais naturals i dels paisatges mitjançant l’ad-
quisició, la custòdia i la gestió sostenible d’espais d’interès. De forma complementària, la Fundació també col-
labora i promou projectes de conservació d’espècies de flora i fauna i la divulgació i sensibilització ambientals.

Adquisició i gestió del territori

Per desenvolupar aquest objectiu, la Fundació ha realitzat un seguit d’ac-
tuacions que van des de l’obtenció dels drets de tala per preservar al-
guns dels boscos més antics dels Pirineus Catalans, fins a la compra, ar-
rendament o cessió de terrenys, passant per diverses fórmules d’acords 
i convenis amb organitzacions que tenen sota la seva responsabilitat la 
custodia, el manteniment i la millora d’aquests espais. Fins ara aquests 
projectes beneficien a 134.700 ha (un 4,19% del territori català), de les 
quals 7.541 són propietat de la FTP (21 espais) i amb la resta, 127.159 ha, 
es manté una relació de convenis de custòdia o drets de tala.

Per aglutinar la gran diversitat d’esforços que convergeixen en la 
gestió d’aquests espais, tant si són de propietat com si són públics en 
convenis amb ajuntaments, grups ecologistes i excursionistes, asso-
ciacions de defensa forestal o espais protegits propers, la Fundació 
elabora un Pla de Gestió per a tots i cadascun d’ells seguint el model 
estàndard europeu EUROSITE. 

Aquests Plans de Gestió, sobre els quals la Fundació adquireix un com-
promís, preveu l’aprofitament dels espais per a finalitats científiques i 
educatives segons uns criteris d’utilització que s’ajusten a uns objec-
tius de conservació i utilització que garanteixen una línia de continuïtat 
i coherència en la seva posterior gestió respectant, i si cal, potenciant 
les activitats tradicionals que es desenvolupen a la zona.

Projecte  de connectivitat ecològica del 
Cantàbric als Alps, passant pels Pirineus

Durant el “Congrés Internacional de Corredors de Muntanya”, celebrat 
l’octubre del 2005 en diversos indrets dels Pirineus i serralada Cantàbrica, 
va ser presentat el projecte “Gran connector de muntanya Cantàbric – Pi-
rineus – Alps”, una iniciativa de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa 
Catalunya que està apadrinada pel Consell d’Europa, la UICN i Eurosite.

Aquest corredor preveu la necessitat de garantir la connectivitat eco-
lògica entre la Serralada del Cantàbric, els Pirineus, el Massís Central 
i els Alps Occidentals. El corredor assoleix una longitud d’1.300 km i 
un àrea de 162.000 km2 de massissos muntanyosos, més 19.000 km2 
d’espais de lligam. Implica 6 estats (Espanya, França, Itàlia, Andorra, 
Portugal i Suïssa) i 24 regions europees.  Disposa de gairebé un 24% 
del territori ja protegit (parcs nacionals i naturals, reserves, etc.) i un 
38% si considerem els espais de la Xarxa Natura 2000.

La Fundació Territori i Paisatge ha realitzat un primer estudi en el qual, 
mitjançant l’anàlisi de la cartografia, s’han determinat la permeabilitat i 
la fragmentació dels espais de lligam ecològic existents entre aquestes 
serralades. D’aquesta manera, s’han definit els punts on seria conveni-
ent actuar per millorar, restaurar o mantenir les connexions naturals.

La necessitat de definir aquests corredors es deu a la constatació que, a 
llarg termini, els espais naturals aïllats no asseguren la conservació de la 
biodiversitat i el funcionament normal dels ecosistemes. A més, aquests 
connectors asseguren la pervivència de la gran fauna que habita aquests 
massissos, com per exemple l’ós o el trencalòs. 

Finalment, estudis recents posen de manifest que la connexió ecològica per-
met augmentar la capacitat dels ecosistemes per suportar millor els efectes 
adversos del canvi climàtic. Per aquests motius, els projectes de creació 
d’aquests corredors ecològics a gran escala són una de les prioritats d’actua-
ció a nivell internacional i d’organismes com el Consell d’Europa o la UICN. 

Miquel Rafa
Biòleg, Cap de Gestió del Territori Fundació Territori i Paisatge

Abast geogràfic i unitats polítiques del Gran Corredor de Muntanyes

Cantàbric – Pirineus – Alps.
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Durant aquests anys, després de diverses 
reunions i gestions amb diferents instituci-
ons i administracions, el Ministeri de Foment 
ha acceptat, per a alguns trams, diverses de 
les millores proposades en el traçat del TGV 
que permeten la permeabilitat dels princi-
pals espais naturals de les comarques giro-
nines i eviten la fragmentació de municipis. 
Aquestes mesures correctores aprovades 
consisteixen essencialment en la creació i 
ampliació de viaductes i túnels, en la incor-
poració de nous passos de fauna i en millo-

res del drenatge amb un sobrecost que volta 
uns 400 milions d’euros, i que a grans trets 
són les següents:

• Viaductes del Rec de Gaserans i d’Arbúcies, 
i passos de fauna en el barranc de Noalard 
i torrent de Sant Jacint, per possibilitar la 
connexió entre el Montseny i el parc de la 
Serra del Montnegre-El Corredor.

• Túnel de Can Comatell, viaductes del Tor-
rent de la Teuleria, de Cambrerol i de la riera 

de Santa Coloma per permetre la connexió 
entre el Montseny, el riu Tordera i el litoral.

• Viaductes, túnels i millores de la dimen-
sió d’estructures previstes dins el t. m. de 
Maçanet de la Selva.

• Millores en el drenatge del TGV sobre el 
riu Esplet per permetre la connexió entre els 
turons de Maçanet i la riera de Santa Colo-
ma, així com disminuir la fragmentació del 
municipi i l’afectació sobre la fauna amfíbia 

Mesures correctores en el traçat del TGV
a les comarques gironines

Pas de fauna Torrent de Sant Jacint (Massanes)

En aquest punt, s’ha aconseguit un pas de fauna i obra de drenatge de dimensions 12 x 5 m, en lloc del dimensions 7 x 5,3 m que estava previst pel MFOM. Aquesta obra 

permetrà connectar de forma més òptima l’extrem oriental del Monseny i el Montnegre. Font: ETS, octubre 2006

El “Manifest de Palol de Sabaldòria” del mes de juny de 2002, signat per aproximadament una trentena d’alcal-
des i alcaldesses dels municipis afectats pel traçat del TGV, va esdevenir el punt de partida perquè el CILMA, a 
petició d’aquests municipis, es convertís en l’interlocutor unitari envers les administracions, alhora que també 
es va fer càrrec de realitzar un estudi sobre les mesures correctores que minimitzessin l’impacte ecològic, soci-
al i paisatgístic d’aquesta infraestructura. Aquesta proposta de mesures correctores es va aprovar per tots els 
ajuntaments afectats i va ser lliurada al Secretari d’Estat d’Infraestructures del Ministerio de Fomento, Víctor 
Morlan, ja el 30 de setembre de 2004.

(text que continua a la pàg. 23)
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Viaducte Sot d’en Barranc d’en Tos (Maçanet de la Selva)

En aquest punt des del MFOM es proposava una obra de drenatge i s’ha aconseguit que finalment s’executi un viaducte de 20 m de longitud que permetrà la connexió 

Montseny-Guilleries amb la plana selvatana i el litoral. Font: ETS, octubre 2006

Mesures acceptades

Taula-resum on es recullen les mesures correctores acceptades per l’ADIF fins el gener de 2007. Font: CILMA
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present a la zona.

• Túnel de Serramagra.

• Pas de fauna del Torrent de Can Figueres.

• Millores en la riera de Vallcanera per mini-
mitzar la fragmentació d’aquests espais.

• Millores en el viaducte sobre el riu Onyar, 
que suposa una certa millora en la connexió 
entre les Guilleries, les Gavarres i tota la pla-

na de Girona.

• Augmentar la longitud dels túnels de Sarrià 
i Montagut.
• Acceptació de les mesures contemplades a 
la variant del Pla de l’Estany en els t.m. de Pa-
lol de Revardit, Cornellà de Terri i Vilademuls.
- Viaducte a la riera d’Àlguema per permetre 
la distribució de la llúdriga.

• Viaducte reforçat de la Muga en el t. m. de 
Pont de Molins.

No obstant això, tot i les millores assolides, 
encara resten trams del traçat del TGV en els 
quals s’hi produeix un important efecte barre-
ra i fragmentació del territori i, per tant, s’hau-
rà d’assolir una major permeabilització en 
aquests connectors socials o biològics. Així, 
des del CILMA es creu necessari resoldre els 
següents punts:

• Parc periurbà o anella verda de l’àrea ur-
bana de Girona Sud que connecta l’interior 

LLEGENDA:
MFOM Ministeri de Foment
ETS Equip Tècnic Santandreu. S.A.
ADIF Admistrador d’Infraestructures Ferrioviàries
OD Obra de drenatge transversal inferior a la via del tren
PF Pas de fauna inferior transversal a la via del tren
PS Pas superior a la via del tren per a pas de vehicles
PI Pas inferior a la via del tren per a pas de vehicles

GLOSSARI:
Viaducte Pont elevat pel pas de la via del tren sobre una depressió del terreny
Túnel Via de comunicació subterrània oberta artificialment amb explosius

o tuneladora a través d’una muntanya per al pas de la via del tren
Fals Túnel Via de comunicació subterrània oberta artificialment a cel obert

i posterior cobertura amb elements de formigó prefabricat pel
pas de la via del tren

Ecoducte Pas superior a la via del tren amb el condicionament vegetal necessari
per a garantir l’ús de connector social i ecològic

Mesures pendents

Taula-resum on es recullen les mesures correctores pendents o en fase de reclamació fins el gener de 2007. Font: CILMA.

(text que prové de la pàg. 18)
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Viaducte Riera d’Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)

En aquest indret, MFOM proposava un viaducte de 213 m. El CILMA proposava un viaducte de 435 m per garantir la connexió dels parcs naturals del Montseny i Montnegre-

Corredor. Finalment han aprovat adossar un viaducte de 95 m al viaducte de 213 m ja consolidat.
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amb les Gavarres i el sistema litoral, mitjan-
çant la creació dins el t.m. d’Aiguaviva d’un 
viaducte i diversos falsos túnels. També es 
reivindica un túnel artificial que garanteixi 
la connectivitat essencialment urbanística 
entre els nuclis de Fornells de la Selva i de 
Vilablareix, així com la disposició d’un via-
ducte i dos passos inferiors a Riudellots de la 
Selva per qüestions de drenatge transversal 
i de connectivitat social. Aquestes mesures 
suposarien un sobrecost orientatiu de 16,5 
milions d’euros i s’està a l’espera de la seva 
aprovació sobre la base d’un complement de 
projecte que s’ha negociat recentment amb 
l’ADIF.

• Rectificació del traçat de l’entorn del riu 
Fluvià, fent coincidir el corredor d’infraes-

tructures en una mateixa banda del nucli, 
sense afectació de paratges tan emblemà-
tics com la riera de Cassinyola. Aquestes 
mesures tindrien un sobrecost d’entre 80 
i 115 milions d’euros. A més a més, es de-
mostra en un informe tecnicojurídic que 
és perfectament factible el canvi de traçat 
sense afectar les previsions en els terminis 
d’execució de la infraestructura. Les obres 
finalitzarien fins i tot abans que les del tram 
Riudellots-Sant Julià de Ramis que inclou el 
complex soterrament de l’estació de la ciutat 
de Girona. 

• Parc periurbà o anella verda de l’àrea ur-
bana de Figueres, mitjançant l’ampliació del 
viaducte del riu Manol a Palol Sabaldòria i un 
túnel artificial dins el nucli urbà de Vilafant. 

Aquestes mesures tindrien un sobrecost que 
pot oscil·lar entre 20 i 62,5 milions d’euros. 
També s’està a l’espera de la seva incorpo-
ració parcial a partir de les darreres troba-
des amb l’ADIF.

• En el tram internacional, a causa de l’es-
tat d’execució de l’obra, amb la modificació 
d’estructures menors que, estratègicament, 
corregirien els impactes dels punts més crí-
tics i que, a més, serien compatibles amb 
les obres ja executades. La creació de dos 
ecoductes a Llers permetria l’existència 
d’un parc periurbà a la part nord del t.m. de 
Figueres i la permeabilització de la infraes-
tructura en un sector d’elevat valor paisat-
gístic i biològic. Per altra banda, les mesures 
correctores de mínims, en el t.m de Capmany 
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