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MOCIÓ QUE ES PRESENTA A LA JUNTA EXECUTIVA DEL CONSELL 
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES 
GIRONINES RELATIVA A LA PROTECCIÓ DEL CONNECTOR ECOLÒGIC 
DEL SECTOR SUD DE L’ÀREA URBANA DE GIRONA ENTRE ELS 
MUNICIPIS D’AIGUAVIVA I FORNELLS DE LA SELVA 
(Aprovada per la Junta Executiva de 14 d’abril de 2008) 
 

CONSIDERANT: 

Que, en el sector al voltant de l’àrea urbana de Girona comprès entre la riera de 
la Torre, al Sud, i el límit del sòl urbà i urbanitzable entre els municipis de Fornells 
de la Selva i Aiguaviva, al Nord, es troba el connector ecològic més important a 
escala regional de les comarques gironines. Aquest espai és de vital importància 
per a la connexió de l’EIN Volcà de la Crosa amb l’EIN Gavarres. El primer d’ells, 
al mateix temps, esdevé d’enllaç entre l’EIN Guilleries i l’EIN Rocacorba, per la 
qual cosa en resulta és essencial la seva preservació. Així, tota aquesta franja 
d’espais lliures, d’acord amb la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de 
Girona (Diputació de Girona, 2005) i el Pla de connectivitat de la comarca del 
Gironès (Consell Comarcal del Gironès, 2007) és alhora una zona crítica i 
estratègica per a la connectivitat, de primer ordre. 

Que, les dinàmiques urbanístiques i els creixements urbans i industrials previstos 
a escala comarcal i regional (Gironès - la Selva), a hores d’ara, tan sols permeten 
la connexió ecològica est-oest, Gavarres-Guilleries, únicament a través d’aquest 
connector; i que els espais naturals que connecten els municipis d’Aiguaviva i 
Fornells de la Selva, disposen d’un alt grau de qualitat ecològica i paisatgística 
amb un mosaic espais agraris i agro-forestals d’alt valor.  

Que, el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic elaborat per la Diputació 
de Girona defineix l’espai natural i paisatgístic de Santa Maria de Vilademany- 
Mas Serra d’actuació prioritària per a la seva conservació, i amb funcionalitat 
connectora, recomanant la preservació dels usos tradicionals per a la conservació 
d’aquest paisatge, incentivant l’activitat agrícola i ramadera, i procedint a la 
permeabilització del corredor d’infraestructures. 

Que, el text refós de la Llei d’urbanisme 1/2005 reconeix la necessitat de 
preservar els terrenys d’interès connector, quan la legislació sectorial o el 
planejament territorial així ho estableixi, i advoca pel desenvolupament urbanístic 
sostenible, amb la següent disposició “El desenvolupament urbanístic sostenible 
es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta 
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de 
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. El 
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desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la 
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la 
renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida 
tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment 
eficient”. 

Que, el Pla Territorial General de Catalunya (1995) estableix la necessitat de 
preservar els diversos espais de lligam, és a dir de connexió, entre els espais que 
pertanyen al Pla d’Espais d’Interès Natural, indicant que els Plans Territorials 
Parcials, i en el seu defecte, els planejaments urbanístics, n’hauran d’assumir la 
seva preservació. 

Que, el Document d’Objectius i Estudis Preliminars del Pla director del sistema 
urbà de Girona considera que aquest és un dels sectors més crítics del Sistema 
de Protecció Territorial, i recull que, d’acord amb “L’estudi de connectivitat 
funcional de les Gavarres amb els Espais d’interès Natural de l’entorn (Minuartia, 
2005) defineix l’Onyar com un sector d’especial importància per la connectivitat 
entre el massís i els EINs que l’envolten. El sector de connexió es defineix com 
una xarxa de petites rieres poblades d’alzinar, verneda, sargar o altres boquines 
de ribera que discorren pels vessants oest de les Gavarres i conflueixen a 
l’Onyar, permetent així una certa connexió entre l’EIN del Volcà de la Crosa. L’eix 
fluvial de l’Onyar funciona com a columna vertebral de connexió est-oest i permet 
a través de les rieres de Bugantó i de la Torre la connectivitat entre la zona de les 
Gavarres-Onyar i Onyar-Volcà de la Crosa, respectivament. Alhora, aquest eix 
permet mantenir els processos ecològics amb altres espais d’interès natural de la 
comarca veïna de la Selva, la més altament urbanitzada i humanitzada”. 

Que, el Parlament de Catalunya en la seva moció 53/VI sobre articulació i gestió 
dels espais naturals, aprovada en sessió de Ple de data 8 de febrer de 2001, va 
instar formalment al Govern a “intensificar de manera activa i decisiva en els 
Parcs Naturals i els espais PEIN, a trencar el concepte de zones isolades 
d’aquests espais i a definir espais de conservació com a corredors biològics”. 

Que, aquest connector es veu afectat per l’eix d’infraestructures 
AP7/A2/TGV/ferrocarril que travessa la comarca de nord a sud i esdevé la 
principal barrera de fragmentació severa per a la connectivitat ecològica, social i 
paisatgística, amb un fort impacte ambiental afegit des del punt de vista 
atmosfèric, acústic, paisatgístic, per a la vertebració territorial de l’àrea urbana de 
Girona, tal com ho correboren el Pla de connectivitat funcional, el Pla de mobilitat 
sostenible del Gironès, l’Agenda 21 comarcal i els estudis de permeabilització 
d’infraestructures elaborats per la Diputació de Girona. 
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Que, aquest connector compta amb un major risc de processos d’ocupació del 
sòl (urbanitzacions, vies de comunicació, ampliació aeroport, polígons industrials, 
enllaços,...). És així com actualment es veu afectat pel projecte d’un nou 
macroenllaç de l’AP7 amb l’A2 entre Aiguaviva i Fornells de la Selva. 

Que, amb aquests antecedents, el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de 
Girona, han iniciat ambdós, estudis d’un projecte de l’Anella Verda de Girona, a 
l’entorn del sistema urbà de Girona, com a connector social, ecològic i 
paisatgístic, que ha de permetre esponjar i vertebrar el creixement urbà; garantir 
la connectivitat ecològica entre els espais d’interès natural de la comarca; reduir 
l’impacte visual, acústic, atmosfèric i paisatgístic dels creixements industrials i les 
infraestructures previstes en el pla de Girona, i per tant, mantenir la qualitat de 
vida dels habitants d’aquesta àrea urbana, amb la creació d’una àrea circular de 
passeig i la restauració dels hàbitats i espais periurbans adjacents. 

Que, respecte a les consideracions de mobilitat, el Consell Comarcal del Gironès 
va elaborar el 2005 el Pla de mobilitat sostenible de la comarca del Gironès, als 
efectes d’analitzar les mancances en el transport de viatgers i mercaderies, i 
proposar les actuacions oportunes per avançar cap a una mobilitat més 
sostenible, i que aquest estudi no recull la necessitat dels enllaços que s’estan 
projectant. Cal tenir ben en compte que la normativa estableix que els accessos a 
les autopistes no poden trobar-se a menys de 6 km de distància, com seria el cas 
d’aquest projecte d’enllaç de l’AP7 a Aiguaviva i Fornells de la Selva.  

Que, el sector de l’aeroport manca de l’adequada planificació per a la 
interconnexió de totes les infraestructures de mobilitat. D’una banda, s’ha creat 
una PAET al sector sud de l’aeroport, a sobre del riu Onyar, mentre que encara 
no està definida la ubicació de l’estació de mercaderies de Girona al costat de 
l’aeroport. D’altra banda, el TGV no preveu cap estació a l’aeroport, i l’enllaç entre 
la A2 i l’autopista, s’hauria de produir també en aquest sector de l’aeroport, com a 
gran nus intermodal d’infraestructures, al qual arribarien també l’Eix transversal 
(C-25) i l’Eix ferroviari transversal.  

 

Per tot això, es proposa a la Junta Executiva del CILMA l’adopció dels 
següents ACORDS: 

PRIMER: Demanar a l’administració competent que protegeixi definitivament el 
connector del sector sud de l’àrea urbana de Girona, prioritari a les comarques 
gironines, evitant desplegar cap ús que generi un efecte barrera o fragmentació 
del territori, i reforcant el teixit verd per garantir els espais lliures als efectes de 
garantir-hi tots els usos (principalment, les activitats tradicionals, l’ús públic i els 
fluxos ecològics). 
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SEGON: Que l’actual projecte de l’enllaç de l’AP7 a Aiguaviva i Fornells de la 
Selva, malmet irreversiblement aquest connector ecològic, de primer ordre a 
escala regional, ubicat estratègicament entre els espais naturals EIN Guilleries, 
EIN Volcà de la Crosa i EIN Rocacorba amb l’EIN Gavarres, i impossibilita la 
connexió sud del projecte Anella Verda de Girona, que ha d’esdevenir un gran 
parc periurbà a l’entorn de l’àrea urbana de Girona, per la qual cosa aquest 
projecte d’enllaç genera un impacte molt greu i irreversible per a l’equilibri 
territorial i la conservació dels espais naturals.  

TERCER:  Que aquest enllaç necessàriament s’hauria de traslladar o bé més al 
sud, en el sector de l’aeroport, en el qual hauria d’esdevenir el gran nus de 
connexió intermodal de totes les infraestructures de mobilitat, o bé s’hauria de 
simplificar al màxim i racionalitzar la seva dimensió i traçat, tot respectant el 
connector ecològic i Anella Verda de Girona. En aquest connector les vies de 
comunicació s’haurien de compactar en només dos corredors (TGV i AP7-A2), i 
permeabilitzar o desfragmentar aquests corredors en el major grau possible. Els 
nusos, enllaços i zones de peatge haurien de quedar, necessàriament, fora 
d’aquest l’espai connector. 

QUART: Que aquesta gran plataforma d’accés a l’A2 i AP7 no respon a un ús 
racional i eficient del territori i de la connexió entre infraestructures, i que 
perjudica a tots els municipis i globalment a tota la comarca, en malmetre el que 
serà el gran parc periurbà del sud de l’àrea urbana de Girona. En especial 
perjudica el municipi de Fornells de la Selva, amb un accés complex i poc 
funcional al seu polígon industrial, amb gran nombre de bucles i de revolts, i forts 
canvis topogràfics. 

CINQUÈ: Traslladar aquests acords al Ministeri de Foment, el Ministeri de Medi 
Ambient, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge i la Diputació de Girona. 

 


