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1. INTRODUCCIÓ 

ANTECEDENTS 

El present document va ser encarregat l’any 2005 per l’àrea de medi ambient de la Diputació de 
Girona a l’empresa Arvensis SC, amb l’objectiu de detectar l’afectació sobre la connectivitat 
territorial del corredor d’infrastructures (TGV / AP-7 / A-2 / ferrocarril) que travessa les 
comarques gironines, i fer-ne una proposta de permeabilització conjunta. 

 

 

PRESENTACIÓ 

La protecció del territori català ha estat tradicionalment força deficitària. 

La seva base ha estat una planificació incompleta, que s’ha limitat a definir unes “illes” amb un 
cert grau de protecció, i ha deixat al marge la resta del territori. 

Aquests espais protegits ho han estat estrictament en funció dels seus valors naturals, i 
històricament no s’han tingut en compte altres paràmetres com l’interès agrícola o la 
importància social. 

La paràlisi dels plans territorials parcials, i d’alguns plans sectorials que haguessin estat vitals 
(com el pla d’espais d’interès agrícola), ha contribuït a agreujar la situació. 

L’altre mecanisme que permet la protecció del territori és la planificació urbanística. Molts 
ajuntaments han declarat sòl protegit algunes àrees dels seus municipis, sigui pel seu interès 
natural, agrícola o social. 

Però la planificació urbanística es limita a l’àmbit d’un terme municipal, i la coordinació entre 
municipis en aquest aspecte és gairebé inexistent. Per tant, aquestes àrees protegides no 
tenen continuïtat. 

Tot plegat ha portat importants disfuncions territorials, com ara: 

• L’existència d’àrees enormement protegides, però amb un territori adjacent cada cop 
més humanitzat. 

• La creació de barreres urbanístiques que trenquen les vies, socials i paisatgístiques, a 
través de les quals s’ha articulat tradicionalment el nostre territori. 

El resultat de tot això no sols és la destrucció d’espais d’un gran valor, sinó la degradació del 
paisatge que dóna identitat al territori català, avançant cap a una completa uniformització. 
Exemples com el Vallès, el Maresme o, en un altre sentit, la Vall d’Aran, són prou eloqüents. 

Finalment, cal tenir en compte les dinàmiques que s’estan produint actualment al territori català, 
amb una pressió urbanística que s’està traslladant dels àmbits tradicionals (àrea metropolitana, 
línia de costa) cap a la totalitat del territori. 
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LA CONNECTIVITAT 

La connectivitat, tal com s’usa en aquest document, és una mesura de l’estructuració del 
territori, és a dir, si hi ha una continuïtat física entre els paisatges identitaris (naturals o 
antropogènics) d’un lloc. 

La connectivitat es troba amenaçada bàsicament per dos factors: 

• L’existència d’elements lineals que creen barreres. Solen ser infrastructures terrestres 
com carreteres, vies de tren o canalitzacions artificials d’aigua, tot i que també tenen 
efecte les línies elèctriques aèries. Aquestes barreres només poden ser travessades 
per la fauna o pels vianants amb un gran risc, i per tant es consideren impermeables. 

• L’aparició d’àrees edificades disperses en el territori, especialment urbanitzacions i 
polígons industrials. Aquestes àrees no sols són també una barrera, sinó que solen 
trencar el paisatge propi d’un lloc: independentment d’on es trobin tenen una fesomia 
molt semblant. 

Aquestes dues problemàtiques acostumen a anar associades: així, urbanitzacions i polígons se 
solen trobar al voltant de les grans infrastructures, multiplicant l’efecte barrera. 

 

FACTORS DE LA CONNECTIVITAT 

Tradicionalment la connectivitat s’ha entès com la possible connexió entre els espais naturals 
protegits. Aquests es consideren com uns reservoris de natura, i per garantir-ne la conservació 
calen uns connectors entre ells. Si això no es dóna, la biodiversitat d’aquests espais disminueix 
segons el procés conegut com a “efecte illa”. 

En aquest document s’entén però la connectivitat en un sentit més ampli. Allò que cal garantir 
és la connectivitat dels paisatges identitaris de cada espai. Un cop aconseguit això es permetrà 
l’adequada dispersió de la fauna, però també una millor articulació del territori per a les 
persones. 

La connectivitat, d’aquesta manera, es pot dividir en diversos factors: 

• Connectivitat ecològica, que és la que més s’ha estudiat i de la que més s’han buscat 
solucions – tot i que rarament s’han aplicat al nostre 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 agrícoles, forestals i fluvials 
haurien d’estar lligats i no envoltats completament per àrees urbanitzades, o veure’s 
separats per grans barreres. 

• Connectitat social, que es refereix al grau de conservació de les vies de connexió 
tradicional d’un territori. Malgrat existeixin les modernes infrastructures, és fonamental 
el manteniment 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 produirà un correcte funcionament del territori: 
protegint la biodiversitat, mantenint uns paisatges propis i millorant la qualitat de vida de les 
persones. 
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2. EL CORREDOR D’INFRASTRUCTURES. 
OBJECTIUS DE L’ESTUDI 

Les comarques gironines són travessades, de nord a sud, per un seguit d’infrastructures viàries 
i ferroviàries paral·leles que segueixen aproximadament l’antic traçat de la Via Augusta romana. 

Aquest corredor d’infrastructures està format per tres elements: l’autopista AP-7, la nacional A-
2 i la via del ferrocarril entre Barcelona i Portbou. En els propers anys s’hi afegirà la via de tren 
d’alta velocitat, que actualment ja està en obres en alguns trams. 

L’efecte barrera d’aquestes infrastructures és important en el cas del tren d’alta velocitat i 
l’autopista, i de moment baix en el ferrocarril convencional i l’A-2, tot i que en aquest cas hi ha 
una voluntat de desdoblament que ho pot alterar. 

Tot i això, la principal problemàtica és l’efecte sinèrgic que es dóna entre les quatre, degut a la 
inexistència de mesures conjuntes de permeabilització. Això es deu a la diferent època 
d’implantació de cada infrastructura, i a que fins ara pràcticament no s’ha tingut en compte 
aquest factor. 

El present estudi pretén, per tant: 

• avaluar l’efecte barrera de les infrastructures del corredor en cada tram, tant per 
separat com de forma conjunta; 

• i proposar mesures de permeabilització conjuntes per tal de reduir l’afectació del 
corredor sobre el territori. 

 

PRECEDENTS 

No es té constància de cap estudi previ sobre la totalitat del corredor d’infrastructures. Tot i 
això, cal citar dos documents de l’administració que en parlen: 

• La Declaració d’impacte ambiental de la línia d’alta velocitat (tram Llinars del Vallès – 
frontera francesa) mana que es tingui en compte l’efecte sinèrgic del TGV amb altres 
infrastructures lineals, especialment l’autopista AP-7 i el ferrocarril Barcelona – 
Figueres, i que es proposin millores sobre aquestes. 

Tot i això, aquest mandat de la DIA no s’ha aplicat, i des de l’Administrador 
d’Infrastructures Ferroviàries (ADIF) s’indica la impossibilitat d’executar actuacions de 
millora sobre les altres infrastructures. 

• El document de l’Avantprojecte de Pla director territorial de l’Empordà indica, en 
l’apartat 6 (sistema d’espais oberts), que cal la creació de passos de fauna sobre les 
infrastructures del corredor ja existents en tres trams: 

o entre el Massís de les Salines i el Massís de l’Albera 

o als municipis de Pont de Molins i Biure 

o al nord del Fluvià 
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3. METODOLOGIA DE L’ESTUDI 

Per a poder determinar l’afectació del corredor d’infrastructures sobre la connectivitat territorial i 
proposar les mesures de permeabilització s’ha elaborat, mitjançant un sistema d’informació 
geogràfica, una matriu territorial a escala 1:50,000. Les dades que s’hi ha incorporat han estat 
les següents. 

 

A. TOPOGRÀFIC 1:50,000 

La matriu s’ha construït sobre els plànols 1:50,000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

D’aquí s’ha obtingut el traçat de tres de les infrastructures: l’AP-7, l’A-2 i la línia de ferrocarril 
Barcelona – Portbou (en el tram de Riells i Viabrea a Figueres). 

També ha estat possible determinar els punts on existeixen actualment viaductes i túnels, tot i 
que la seva longitud només és exacta a partir d’una certa grandària (més de 50 metres, 
aproximadament) 

Finalment, aquesta base també és important pel fet que conté la xarxa fluvial, el relleu, els 
espais d’interès natural, les edificacions i la resta d’infrastructures viàries. 

 

B. TRAÇAT DE LA LÍNIA D’ALTA VELOCITAT 

Per al traçat de la línia del TGV s’ha usat la “Proposta de millora de la línia d’alta velocitat. 
Tram: Riells – Frontera Francesa”, elaborat per l’Equip Tècnic Santandreu (ETS) a instàncies 
del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) i la 
Diputació de Girona. 

Aquest document conté el traçat previst pel Ministeri de Fomento, així com la proposta de 
millora del CILMA (incorporant les al·legacions dels Ajuntaments implicats) i la Diputació de 
Girona. 

 

C. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

El disseny dels punts de permeabilització implica conèixer què hi ha al voltant de les 
infrastructures. Un territori urbanitzat, o que ho serà en el futur, en redueix evidentment 
l’eficàcia. 

Per tant s’ha introduït el planejament urbanístic dels municipis afectats al voltant del corredor. 
Per motius de simplicitat s’ha treballat amb dues categories: sòl urbà i sòl urbanitzable, tot i que 
d’aquest últim es disposa de la diferenciació entre el programat i el no programat. 

La informació s’ha obtingut a partir la documentació (plans generals i normes subsidiàries) 
dipositada a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 

 



GUIA METODOLÒGICA PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 7 

 

NOTA IMPORTANT 

La informació del planejament urbanístic és orientativa, i en cap cas exacta. Per motius de 
manca de temps i d’excessiva dificultat no s’han tingut en compte les possibles modificacions 
dels plans generals i les normes subsidiàries des del moment de la seva aprovació. 

Degut a la baixa qualitat de la informació disponible, no s’ha pogut determinar el planejament 
dels municipis de Figueres, Vilamalla, Garrigàs, Bàscara i Riells i Viabrea. En aquests 
casos s’ha optat per dibuixar el contorn de l’àrea actualment urbanitzada a partir dels 
ortofotomapes 1:25,000. 

 

 

D. CONNECTORS ECOLÒGICS, PAISATGÍSTICS I SOCIALS 

Aquells espais d’un elevat interès connector s’han obtingut a partir de la “Diagnosi d’espais 
connectors de la demarcació de Girona”, document elaborat per Arvensis SC i encarregat per la 
Diputació de Girona. 

També s’ha tingut en compte l’”Análisis del impacto del trazado del TGV en relación a la 
conectividad ecológica entre espacios naturales en la provincia de Girona, y propuesta de 
medidas correctoras”, elaborat per Josep Maria Mallarach. 

El llistat de connectors s’ha refinat a partir d’un estudi més detallat al voltant del corredor 
d’infrastructures. 
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4. EL CORREDOR D’INFRASTRUCTURES. 
PERMEABILITAT I AFECTACIÓ 

NIVELL DE PERMEABILITAT DE LES INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES ACTUALS 

De les tres infrastructures que existeixen actualment al corredor, la més problemàtica és 
l’autopista, ja que té dos o tres carrils per sentit, més vials de servei, i tancat perimetral i central. 
En el moment de la seva construcció només es van preveure viaductes on era estrictament 
necessari per la xarxa hídrica o la reposició de camins. 

La nacional A-2, en canvi, ha estat fins el moment molt permeable per la seva estretor. Això 
canviarà, evidentment, amb el futur desdoblament. Cal dir també que al tram de Girona, a la 
variant de Sant Daniel, hi ha tres falsos túnels construïts amb una funció ecològica. 

I pel què fa al ferrocarril convencional Barcelona – Portbou, la seva permeabilitat també és alta. 

A continuació s’indica el nombre d’elements que permeten el pas de cadascuna de les tres 
infrastructures. El seu valor es considera sobredimensionat per les característiques de la font 
des d’on s’ha obtingut. 

 

Àrea d’estudi AP-7 Nacional II Ferrocarril 

Traçat sense viaducte 98409 m 89199 m 79357 m 

Viaductes permeables 7201 m 3586 m 3509 m 

Viaductes no permeables * 1680 m 615 m 515 m 

Túnels / falsos túnels 0 m 561 m 0 m 

Total 107290 m 93961 m 83380 m 

    

Grau de permeabilització 6.71 % 4.41 % 4.21 % 

* Aquells que travessen una carretera asfaltada i per tant impedeixen el pas de la fauna o les persones 
a peu. 

 

INFRASTRUCTURES PREVISTES 

La línia de tren d’alta velocitat serà la principal barrera que existirà en el futur en aquest 
corredor. Tal com s’ha previst des del Ministeri de Fomento, circula sobre terraplè o en trinxera 
durant la major part del traçat, amb escassos punts de permeabilització. I cal afegir-hi el tancat 
perimetral. 

La proposta feta des del CILMA i la Diputació de Girona incrementava la porositat de la 
infrastructura, no tant en quantitat absoluta sinó en qualitat, garantint  i potenciant connectors 
fonamentals. Actualment s’està pendent de la seva acceptació. 
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 Traçat 
Ministeri 

Proposta 
CILMA 

Proposta 
final CILMA 

Viaductes 7864 m 11876 m 8641 m 

Túnels i falsos túnels 18232 m 18991 m 18432 m 

Total 26096 m 30867 m 27073 m 
 

 

Pel què fa a la nacional A-2, està previst el seu desdoblament. Caldrà vetllar per tal que es 
planifiqui i construeixi amb criteris més moderns que els que s’han vingut aplicant. Si finalment 
s’adopta la solució d’unificar autopista i nacional en la circumval·lació oest de Girona, aquest 
pot ser un punt especialment crític. 

 

 

AFECTACIÓ A ESCALA REGIONAL 

L’afectació més evident del corredor d’infrastructures a escala de tota la demarcació de Girona 
és el seu efecte barrera entre els sistemes litoral, a l’est, i pre-litoral i transversal a l’oest. Això 
aïlla les unitats naturals que en formen part, disminuint-ne la biodiversitat. 

A la taula següent es fa un repàs de la situació dels principals espais d’interès natural al voltant 
del corredor. 

 

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

Massís de les Salines  Massís de l’Albera 

Penya-segats de la Muga  Cap de Creus 

Estany de Banyoles  Aiguamolls de l’Alt Empordà 

Muntanyes de Rocacorba  Massís del Montgrí 

Volcà de la Crosa Estany de Sils Massís de les Gavarres 

Massís de les Guilleries Turons de Maçanet Massís de les Cadiretes 

Massís del Montseny  Serres de Montnegre – El 
Corredor 

 

 

PRINCIPALS CONNECTORS TERRITORIALS AFECTATS 

Al llarg del seu traçat el corredor es troba amb alguns dels connectors territorials descrits a la 
“Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona” de la Diputació de Girona, i a la 
resta de bibliografia. A continuació se’n fa un breu resum. 
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MASSÍS DE LES SALINES – MASSÍS DE L’ALBERA 

Els dos espais naturals formen l’extrem més oriental dels Pirineus, contenen un enorme mosaic 
d’hàbitats (suredes, fagedes, garrigues...) i tenen un elevadíssim valor històric i social. A més 
s’hi troben espècies protegides i d’elevat interès, com la tortuga mediterrània i l’esparver 
cendrós. 

El TGV, l’AP-7 i l’A-2 separen completament els dos espais, ja que se situen en paral·lel i a 
molt poca distància. La connexió es veu compromesa en el tram nord, a tocar de la frontera 
francesa, però sobretot a la part baixa, on comença el pla, ja que pràcticament no hi ha 
viaductes ni túnels. 

 

EL LLOBREGAT D’EMPORDÀ 

El Llobregat d’Empordà és un afluent de la Muga, i és més cabdalós que aquesta. La seva 
funció connectora és bàsica a la comarca, ja que uneix el Massís de l’Albera amb la plana 
empordanesa. Després la Muga permet la connexió amb els Aiguamolls de l’Alt Empordà i el 
Cap de Creus. 

En el seu recorregut de la Jonquera a Biure, el Llobregat circula paral·lel a l’autopista AP-7, i el 
TGV el travessa fins a cinc vegades. A més, part de la llera ha sofert una forta degradació. 

 

LA MUGA 

El riu Muga és un dels dos principals connectors fluvials que travessen la comarca de l’Alt 
Empordà en direcció d’oest a est. A la seva capçalera recull fluxos dels espais naturals 
protegits de l’Alta Garrotxa, el Massís de les Salines i els Penya-segats de la Muga. Després de 
l’embassament de Boadella ha de superar el TGV, l’autopista i la nacional, fins poder connectar 
amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. 

 

ANELLA VERDA DE FIGUERES 

El nucli urbà de Figueres, així com alguns dels pobles del seu voltant, ha tingut forts 
creixements en els darrers anys, de tipus residencial i sobretot industrial. A més està totalment 
rodejat per la nacional a l’est i per l’autopista i el TGV a l’oest. Cal per tant, mantenir una Anella 
verda al seu voltant que serveixi com a corredor paisatgístic, faunístic i social. 

 

EL MANOL I RIERA D’ÀLGUEMA 

El riu Manol és un dels principals actius naturals de la comarca de l’Alt Empordà i desenvolupa 
una important funció de connexió biològica, unint l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa 
amb les zones humides del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Les llacunes de les 
reserves integrals dels Aiguamolls s’alimenten en part de les aigües del Manol. El riu també 
estructura l’Anella verda de Figueres pel sud. 

La riera d’Àlguema també s’ha incorporat en aquest connector, ja que té una funcionalitat 
similar a la del Manol. 
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EL FLUVIÀ 

El riu Fluvià és un dels corredors lineals més importants de Catalunya, unint el Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. A més té 
un altíssim valor ecològic intrínsec: és la conca fluvial interna en millor estat del país, l’única 
sense cap embassament, i s’hi ha reintroduït la llúdriga amb gran èxit. 

El creuament del riu amb el corredor d’infrastructures té lloc al municipi de Bàscara, el nucli del 
qual, en el projecte de línia d’alta velocitat, quedarà completament rodejat entre aquesta i 
l’autopista AP-7, hipotecant greument el seu desenvolupament futur i la connectivitat social. 

 

ENTORNS DE VILADEMULS 

El municipi de Vilademuls, el més gran del Pla de l’Estany, té un paisatge propi a la comarca, 
més proper al de l’Alt Empordà. Aquesta plana agrícola ha mantingut molt bé una fesomia 
tradicional, amb masos, petits nuclis habitats i una extensa xarxa de camins. 

El corredor d’infrastructures crea una important barrera entre les dues bandes del municipi i 
amb la comarca veïna de l’Alt Empordà, tot i que cal dir que la línia d’alta velocitat és molt 
permeable en aquest punt. 

 

ANELLA VERDA DE GIRONA 

L’àrea urbana de Girona és l’espai on més ràpidament s’estan produint dinàmiques 
pertorbadores del territori, i on es concentren la majoria d’infrastructures de la demarcació. 

L’Anella verda de Girona consistiria en un extens parc periurbà que abraçaria els municipis de 
l’àrea urbana, i seria una important eina d’ordenació territorial. D’aquesta manera es produiria 
un necessari increment de l’esponjament urbà, amb la potenciació dels espais lliures 
intermedis, que haurien de funcionar com una xarxa. Això hauria d’anar lligat amb la 
regeneració paisatgística, tant en qualitat com amb la seva continuïtat. 

Els elements fluvials són fonamentals per a l’estructuració d’aquesta anella. Són bàsicament 
tres: el Ter, al nord; el Marroc, a l’oest, que permet travessar l’autopista al municipi de 
Vilablareix; i l’Onyar, que tanca l’àrea urbana pel sud. 

 

ENTORN DELS EIN DE LA SELVA 

A la comarca de la Selva hi ha tres petites àrees naturals incloses al Pla d’espais d’interès 
natural i a la Xarxa Natura 2000. Són l’Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma i els Turons de 
Maçanet. 

Són espais molt fragmentats i aïllats per les urbanitzacions, els polígons industrials i el mateix 
corredor d’infrastructures. Per tant la connexió és difícil, no només entre ells sinó amb les grans 
unitats del seu voltant: el Montseny, les Guilleries i el Massís de les Cadiretes. Sortosament, la 
densa xarxa fluvial fa que les infrastructures lineals siguin més permeables. 

 

MONTSENY - MONTNEGRE 

El connector ecològic entre els parcs naturals del Montseny i el Montnegre - Corredor és un 
dels més importants de Catalunya, ja que uneix els sistemes pre-litoral i litoral, aquest últim 
molt aïllat per l’acció humana. 

Degut a l’elevat nivell d’urbanització al voltant de la C-35, les rieres d’Arbúcies i Breda i el rec 
de Gaserans s’han convertit en el principal eix de connexió entre els espais. 
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AFECTACIÓ A ESCALA LOCAL 

Seria molt llarg i complex enumerar els efectes del corredor d’infrastructures sobre cadascun 
dels municipis afectats. Tot i això, cal tenir en compte que la mala planificació dels elements 
viaris i ferroviaris pot: 

• fer desaparèixer camins històrics i elements patrimonials d’interès 

• impedir l’accés a zones d’esbarjo i passeig 

• barrar el pas a finques agrícoles i reduir la grandària d’aquestes, convertint-les  en 
improductives 

• impedir la valorització d’espais 

• hipotecar el futur desenvolupament de xarxes de camins a peu o en bicicleta 
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5. PROPOSTA DE PERMEABILITZACIÓ 

D’acord amb la metodologia apuntada a l’apartat 3 i a la problemàtica indicada a l’apartat 4, es 
proposen 23 punts de permeabilització conjunta de les infrastructures del corredor, per tal 
de reduir-ne l’efecte barrera i millorar la connectivitat territorial de les comarques de Girona. 

A continuació es presenta una fitxa per a cadascun d’aquests punts, i que conté la següent 
informació: 

• Codi, que correspon amb el dels plànols. 

• Nom del punt, normalment relacionat amb algun element orogràfic. 

• Justificació de la necessitat d’intervenció en aquest punt. 

• TGV: descripció de la línia d’alta velocitat en aquest tram i indicació de possibles 
mesures de millora. 

• AP-7: descripció de l’autopista en aquest tram i indicació de possibles mesures de 
millora. 

• A-2: descripció de la carretera nacional (sense tenir en compte el projecte de 
desdoblament) en aquest tram i indicació de possibles mesures de millora. 

• Ferrocarril: descripció de la línia d’ample espanyol Barcelona - Portbou en aquest tram 
i indicació de possibles mesures de millora. 

• Altres infrastructures que tenen una afectació. 

• Municipis implicats. 
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1 

CÒRRECS DEL NAIXEMENT DEL LLOBREGAT 

 

Justificació: En aquest punt s’ha de donar la connexió principal entre el Massís de les Salines 
i el Massís de l’Albera, imprescindible per al manteniment de la biodiversitat. Els còrrecs que 
desemboquen al marge esquerre del Llobregat d’Empordà són les principals vies de 
permeabilització de l’autopista i la nacional. 

 

TGV: Actualment ja s’està construint el túnel del Pertús, que unit al viaducte del barranc de 
Sant Julià, de 108 m, ja fan prou permeable la infrastructura en aquest tram. 

AP-7: Des del final del municipi de la Jonquera fins a Els Límits cal assegurar que els viaductes 
sobre els còrrecs que desemboquen al Llobregat d’Empordà tinguin prou amplada i siguin 
eficaços per a la fauna. 

A-2: El mateix que a l’AP-7. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: La Jonquera 
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2 

RIU DE LA GUILLA 

 

Justificació: La connexió entre el Massís de les Salines i el Massís de l’Albera no només s’ha 
de donar a la part més muntanyosa i propera al límit de protecció, sinó també a la part baixa, al 
sud del municipi de la Jonquera. 

 

TGV: Està previst un viaducte de 270 m sobre el riu de la Guilla (anomenat viaducte de la riera 
del Gou). La proposta CILMA / Diputació l’augmenta fins els 380 m. 

AP-7: Cal que el viaducte de l’autopista sobre el mateix riu sigui prou ample com per resultar 
efectiu coordinat amb el del TGV. 

A-2: La carretera nacional circula a l’altra banda del Llobregat d’Empordà, i per tant la 
permeabilització s’haurà de donar a partir d’un dels torrents que provenen de l’est. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Agullana 
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3 

CÒRREC DE BOSQUERÓS 

 

Justificació: La connexió entre el Massís de les Salines i el Massís de l’Albera no només s’ha 
de donar a la part més muntanyosa i propera al límit de protecció, sinó també a la part baixa. El 
còrrec de Bosquerós actua com un d’aquests connectors. 

 

TGV: La proposta CILMA / Diputació proposa un viaducte de 240 m sobre el torrent de 
Bosquerós. El projecte del Ministeri de Fomento no en preveu cap. 

AP-7: Cal que el viaducte de l’autopista sobre el còrrec sigui prou ample com per resultar 
efectiu coordinat amb el del TGV. 

A-2: La carretera nacional circula a l’altra banda del Llobregat d’Empordà, i per tant la 
permeabilització s’haurà de donar a partir d’un dels torrents que provenen de l’est. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Capmany 
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4 

EL RICARDELL 

 

Justificació: El Ricardell és un important connector ecològic entre la falda de les Salines i el 
Llobregat d’Empordà. 

Aquest connector donaria resposta al que s’indica a l’Avantprojecte de Pla director territorial de 
l’Empordà, que demana la creació de passos de fauna sobre les infrastructures del corredor en 
aquest tram.  

 

TGV: S’ha projectat un viaducte de 570 m, que abraça també la carretera de Biure (GIV-5044). 
Es considera suficient. 

AP-7: El viaducte de l’autopista sobre el Llobregat d’Empordà ja és prou gran com per garantir 
la seva permeabilitat. 

A-2: En aquest punt la carretera nacional circula entre el TGV i l’AP-7. Com que els viaductes 
d’aquestes dues infrastructures són importants, cal que el de l’A-2 sobre el Ricardell també ho 
sigui, per evitar un efecte de doble embut. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Biure, Pont de Molins 
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5 

ENTORNS DE LA MUGA 

 

Justificació: La Muga és un dels dos principals connectors fluvials que travessen la comarca 
de l’Alt Empordà en direcció d’oest a est, garantint la unió entre els espais més propers a la 
Garrotxa i els litorals. 

 

TGV: La línia d’alta velocitat creua la Muga per l’interior del poble de Pont de Molins. 
Inicialment es preveia un viaducte de 657 m, però des de l’empresa concessionària, TPFerro, 
s’ha intentat substituir-lo per un terraplè, al·legant un possible risc geològic. Aquesta darrera 
opció és nefasta, ja que crearà una barrera amb un impacte social, ecològic i paisatgístic 
enorme, i hipotecarà greument el futur del municipi. 

Per tal de permeabilitzar encara més tot aquest tram, la proposta CILMA / Diputació inclou un 
fals túnel de 260 m al municipi de Llers. 

AP-7: El viaducte de l’autopista sobre la Muga és suficient. 

A-2: El creuament de la nacional amb la Muga a Pont de Molins no és problemàtic. En canvi cal 
assegurar la permeabilitat del tram entre el límit del municipi de Pont de Molins i l’inici de la 
nova zona urbanitzable de Llers, amb la construcció d’un nou viaducte de prou grandària sobre 
un dels torrents. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Pont de Molins, Llers 
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6 

ANELLA VERDA DE FIGUERES - NORD 

 

Justificació: És fonamental mantenir una Anella verda al voltant de l’àrea urbana de Figueres 
que serveixi com a corredor paisatgístic, faunístic i social. 

 

TGV: Està previst que el traçat del TGV passi soterrat. 

AP-7: Caldrà tenir en compte el camí que travessa sota l’autopista des dels Camps del Mas de 
la Coma fins el Puig de les basses, i el torrent adjacent, per tal d’assegurar un bon pas que 
abraci els dos.  

A-2: La variant de la nacional circula entre els nuclis de Figueres i Vilabertran, en una zona de 
fort creixement industrial. El manteniment dels camins a peu haurà d’anar unit amb el respecte 
a la xarxa de recs. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Figueres, Cabanes 
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7 

EL MANOL 

 

Justificació: El Manol no només és un important corredor ecològic, sinó que aquest espai és 
fonamental per al manteniment d'una Anella verda al voltant de Figueres. Una permeabilitat 
insuficient també hipotecaria el projecte LIFE demanat des de l’Ajuntament de Vilafant. 

 

TGV: El projecte del Ministeri de Fomento preveu un viaducte de 104 m sobre el riu, 
absolutament insuficient, i que faria inviable l’Anella verda. La proposta CILMA / Diputació 
l’amplia fins els 700 m, incloent el camí cap a Palol-Sabaldòria. 

AP-7: El viaducte de l’autopista es considera suficient. 

A-2: El pas de la variant est de Figueres sobre el riu es considera suficient. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Vilafant, Figueres, El Far d’Empordà 
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8 

RIERA D’ÀLGUEMA 

 

Justificació: La riera d'Àlguema és un corredor ecològic important, unint les dues bandes del 
corredor d'infrastructures per un sector urbanitzat, i a més, és lloc de distribució de la llúdriga. 
Es pot incloure també en aquesta unitat el rec d’Aragall. 

 

TGV: El projecte del Ministeri de Fomento només preveu dues obres de drenatge per canalitzar 
la riera, mentre que la proposta CILMA / Diputació incorpora un viaducte de 515 m, que 
garanteix la permeabilitat de la infrastructura. 

AP-7: El viaducte sobre l’autopista es considera massa petit per la importància del connector, i 
hauria de ser ampliat. 

A-2: - 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Borrassà, Santa Llogaia d’Àlguema 
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9 

EL FLUVIÀ 

 

Justificació: El riu Fluvià és un dels corredors lineals més importants de Catalunya, unint el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà. A més té un altíssim valor ecològic intrínsec: és la conca fluvial interna en millor 
estat del país, l’única sense cap embassament, i s’hi ha reintroduït la llúdriga amb gran èxit. 

 

TGV: El pas del TGV sobre el Fluvià ve condicionat per la solució adoptada al municipi de 
Bàscara. El projecte inicial del Ministeri de Fomento encaixa el poble entre la nova línia a l’oest 
i l’autopista a l’est, fet que hipoteca greument el seu futur. La proposta CILMA / Diputació 
demana que el traçat es traslladi al costat de l’AP-7. En qualsevol cas, i pel què fa al riu, el 
viaducte és de 1188 m i es considera suficient (la proposta l’amplia a 1320 m). 

AP-7: El viaducte actual és suficient. 

A-2: El viaducte actual és suficient. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Bàscara, Pontós 
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10 

LES COSTES 

 

Justificació: Aprofitant l’elevada permeabilitat de la línia d’alta velocitat al seu pas per 
Vilademuls, es proposa un connector ecològic al centre del terme municipal de Bàscara, entre 
el poble i el nucli d’Orriols. 

 

TGV: En aquest punt s’acaba el túnel de Terradelles, de 2755 m. 

AP-7: Es proposa la creació d’un ecoducte sobre l’autopista, amb l’objectiu de millorar la 
permeabilitat faunística entre el Pla de l’Estany i l’Empordà, i donar una alternativa al Fluvià. 

A-2: S’aplica el mateix criteri que a l’autopista. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Bàscara 
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11 

RIERA DE CINYANA 

 

Justificació: La riera de Cinyana neix als boscos del municipi de Viladasens, i després de 
travessar tres de les infrastructures del corredor circula pel terme de Viladasens fins a 
desembocar al Ter a Sant Jordi Desvalls. La riera i els seus afluents estructuren, per tant, 
aquesta unitat territorial d’un elevat valor paisatgístic. 

 

TGV: El tren travessa la riera al nord del nucli de Sant Esteve de Guiabes, amb un viaducte de 
168 m i després d’un túnel de 2800 m. 

AP-7: El viaducte de l’autopista és molt més petit que el que preveu el projecte de TGV, i per 
tant caldrà ampliar-lo per evitar un efecte d’embut. 

A-2: S’aplica el mateix criteri que a l’autopista. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Vilademuls, Viladasens 
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12 

RIERA DE LA FARGA I TORRENT DE MARMANYA 

 

Justificació: La riera de la Farga és un afluent de l’esquerra del Ter, i el torrent de Marmanya, 
més al sud, ho és del Terri. Els dos tenen un elevat interès ecològic, per la seva diversitat 
d’hàbitats, i de connexió faunística 

 

TGV: El projecte del Ministeri de Fomento preveu un viaducte de 224 m sobre la riera de 
Marmanya i un de 1144 m sobre el Terri, que són suficients. 

AP-7: El pas de l’autopista sobre les dues rieres és insuficient, i caldria ampliar-ne la 
permeabilitat. 

A-2: El pas de la nacional sobre el torrent de Marmanya actualment és suficient, però en cas de 
desdoblament caldrà ampliar-lo. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Sant Julià de Ramis, Cornellà del Terri 
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13 

EL PONT MAJOR 

 

Justificació: El projecte d’Anella verda de Girona consisteix en un extens parc periurbà que 
abraça els municipis de l’àrea urbana, i actua com una important eina d’ordenació territorial. A 
la seva part nord el seu pas natural segueix el riu Ter, i inclou l’illa que hi ha al seu centre, d’un 
alt valor ecològic en el seu context. 

L’enllaç del Ter amb l’espai d’interès natural de les Gavarres es pot realitzar per la zona de 
Campdorà, però abans caldria garantir una connexió entre el riu i el massís per la zona que 
queda entre el barri de Montjuïc i l’inici de les grans pedreres del Pont Major. 

 

TGV: - 

AP-7: - 

A-2: - 

Ferrocarril: La línia de ferrocarril serà soterrada a Girona aprofitant les obres del TGV, i sortirà 
a la superfície en aquest punt. Cal vigilar, per tant, que no actuï com una barrera important. 

 

Municipis implicats: Girona 
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14 

EL TER 

 

Justificació: El Ter és el riu principal de les comarques gironines, i estructura l’Anella verda de 
Girona pel nord. Al municipi de Sant Gregori recull, a més, les aigües del Llémena, riu que 
serveix de connector amb la Garrotxa i les Muntanyes de Rocacorba. 

Si, com està projectat, el desdoblament de la carretera nacional es duu a terme incorporant tres 
carrils més per banda a l’autopista, la barrera que produirà la combinació d’aquestes dues 
infrastructures serà molt important. El Ter es converteix, per tant, com a un element fonamental 
de permeabilització. 

 

TGV: - 

AP-7: Es considera que l’actual viaducte de l’AP-7 sobre el Ter és suficient. 

A-2: Caldrà garantir que el viaducte resultant de la combinació d’autopista i nacional sigui 
igualment suficient. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Salt, Sant Gregori 
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15 

EL MARROC 

 

Justificació: El riu Marroc neix al nucli d’Estanyol (Bescanó), i travessa tota la plana de 
Vilablareix fins desembocar al Güell dins de la ciutat de Girona. Té, per tant, un elevat interès 
com a estructurador de l’àrea urbana. 

Si, com està projectat, el desdoblament de la carretera nacional es duu a terme incorporant tres 
carrils més per banda a l’autopista, la barrera que produirà la combinació d’aquestes dues 
infrastructures serà molt important. El Marroc es converteix, per tant, com a un element 
fonamental de permeabilització. 

 

TGV: - 

AP-7: Es considera que l’actual viaducte de l’AP-7 sobre el Marroc és suficient, ja que a més 
incorpora dos camins. 

A-2: Caldrà garantir que el viaducte resultant de la combinació d’autopista i nacional sigui 
igualment suficient, i permeti l’adequada connexió ecològica i social. 

Ferrocarril: - 

 

Municipis implicats: Vilablareix 
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16 

ANELLA VERDA DE GIRONA - SUD 

 

Justificació: El projecte d’Anella verda de Girona consisteix en un extens parc periurbà que 
abraça els municipis de l’àrea urbana, i actua com una important eina d’ordenació territorial. 

Al sud de la ciutat de Girona, l’Anella hauria d’aprofitar els espais que estan quedant al marge 
dels grans creixements urbanístics, fonamentalment entre el nucli de Fornells de la Selva i l’inici 
del polígon industrial de Riudellots de la Selva. 

 

TGV: Està previst que el TGV entri a Girona en trinxera. Per tant és convenient la construcció 
d’un pas superior multifuncional, fals túnel o ecoducte, que actuï com a connector ecològic i 
que permeti el pas a peu o en bicicleta. 

AP-7: De forma similar al TGV, cal un pas superior sobre l’autopista en forma de fals túnel o 
ecoducte, que doni continuïtat a l’anterior i permeti la connexió sota el nucli de Fornells. 

A-2: S’aplica el mateix criteri que a les infrastructures anteriors. 

Ferrocarril: No presenta problemes en aquest punt. 

 

Municipis implicats: Aiguaviva, Fornells de la Selva 

 



GUIA METODOLÒGICA PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 30 

 

17 

RIERA DE LA TORRE 

 

Justificació: La riera de la Torre se situa entre el nucli de Fornells de la Selva i l’inici del 
polígon industrial de Riudellots de la Selva, i actua com a connector entre l’espai d’interès 
natural del Volcà de la Crosa i el riu Onyar. 

 

TGV: El projecte del Ministeri de Fomento no inclou cap estructura important en aquest tram. 
En canvi la proposta CILMA / Diputació planteja un viaducte de 350 m sobre la riera, més un 
fals túnel al sud (Mas Vinyotes, 180 m) i un altre al nord (Mas Gelats, 515 m). 

AP-7: El viaducte sobre la riera és clarament insuficient, i més si el comparem amb els 
objectius de la proposta CILMA / Diputació per al TGV. 

A-2: La nacional creua la riera al límit del polígon industrial de Riudellots de la Selva, tot i que 
per la banda de Fornells de la Selva. És igualment necessària una ampliació del pont. 

Ferrocarril: : El tren creua també la riera al límit del polígon industrial, però la problemàtica és 
molt menor. 

 

Municipis implicats: Aiguaviva, Fornells de la Selva 
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L’ONYAR 

 

Justificació: L’Onyar és un riu d’interès connector entre les Guilleries, la plana de Girona i les 
Gavarres, a més de tenir un alt valor ecològic. Però sobretot actua com a element estructurador 
del territori: no només tanca l’àrea urbana de Girona pel sud, sinó que manté al seu voltant un 
paisatge agrícola d’un elevat valor. 

 

TGV: La proposta CILMA / Diputació preveia un gran viaducte unificat de 1500 que garantia el 
manteniment de la funcionalitat del riu. Lamentablement ja s’ha executat el projecte del 
Ministeri, que inclou només tres petits viaductes i situa en aquest tram diverses infrastructures 
ferroviàries. 

AP-7: L’autopista creua l’Onyar quan circula paral·lela al tram final de la C-25, produint-se una 
doble barrera. En el moment de desdoblar-se l’Eix Transversal caldria realitzar una actuació 
conjunta per millorar la permeabilitat dels viaductes en aquest punt. 

A-2: És necessari que el viaducte de la nacional sobre el riu s’ampliï. 

Ferrocarril: Creua el riu al límit sud del nucli de Riudellots de la Selva, sense ocasionar 
problemes. 

C-25: Si s’executa finalment la perllongació de l’Eix Transversal fins la C-65 pel sud de 
Riudellots de la Selva, caldrà tenir en compte també el nou creuament d’aquesta infrastructura 
amb l’Onyar. 

 

Municipis implicats: Vilobí d’Onyar, Caldes de Malavella 
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RIERA DE VALLCANERA  

 

Justificació: La riera de Vallcanera, inclosa al Pla d’espais d’interès natural, uneix la falda de 
les Guilleries amb l’Estany de Sils, i per tant té una important funció connectora. 

En tot l’espai d’influència de l’Estany de Sils és fonamental aplicar mesures de connectivitat 
específiques per a la protecció de la fauna herpetològica. 

 

TGV: El projecte del Ministeri de Fomento preveu un viaducte de 35 m, ja executat però 
insuficient. La proposta CILMA / Diputació l’ampliava fins els 150 m. 

AP-7: L’autopista travessa aquest espai mitjançant diversos viaductes. Si la cota ho permet, 
podria ser interessant unificar-los en un de sol. 

A-2: La carretera nacional no travessa la riera de Vallcanera, però sí la de Santa Maria, que 
també desemboca a l’Estany i forma part del mateix sistema fluvial. És important que aquest 
punt també sigui prou permeable, ja que més al sud, al terme de Vidreres, la connexió és més 
difícil per l’elevada superfície urbanitzada. 

Ferrocarril: No planteja problemes, ja que no circula elevat. 

 

Municipis implicats: Sils, Caldes de Malavella 
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EL RECLAR 

 

Justificació: El Reclar neix al Massís de les Cadiretes, al terme de Caldes de Malavella, i 
desemboca a la Sèquia de Sils. Circula paral·lel a l’autovia C-35, i en el seu tram final queda 
encaixat entre el nucli de Vidreres i el seu polígon industrial. 

En tot l’espai d’influència de l’Estany de Sils és fonamental aplicar mesures de connectivitat 
específiques per a la protecció de la fauna herpetològica. 

 

TGV: - 

AP-7: L’autopista té diversos petits viaductes que travessen els elements hídrics (Rec Sorrer, 
Reclar, Riera de Pins...). Cal assegurar que aquests siguin suficients per la fauna. 

A-2: La carretera nacional travessa igualment els mateixos elements hídrics. Cal que de forma 
coordinada amb l’autopista siguin efectius en el moment en què es desdobli. 

Ferrocarril: No planteja problemes, ja que no circula elevat. 

C-35: La transformació de la carretera C-35 en autovia presenta greus problemes de 
connectivitat, especialment al sud del nucli de Vidreres: s’impedeix el pas a peu cap a la zona 
del Molí de l’Andreu i les Muntanyes de Can Cabanes. 

 

Municipis implicats: Sils, Vidreres 
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RIERA DE SANTA COLOMA 

 

Justificació: La riera de Santa Coloma, inclosa parcialment al Pla d’espais d’interès natural, 
travessa bona part de la comarca de la Selva, des de les Guilleries fins el riu Tordera, recollint 
també les aigües de la Sèquia de Sils. 

El punt on la riera s’uneix amb la Tordera té força interès, i és adjacent a l’àrea de Buscastells, 
inclosa a l’espai d’interès natural dels Turons de Maçanet. 

 

TGV: - 

AP-7: És fonamental la permeabilització de l’autopista sobre la riera de Santa Coloma i el rierot 
de Martorell en aquest tram, mitjançant viaductes de grandària suficient. 

A-2: - 

Ferrocarril: - 

C-35: La carretera C-35, entre Hostalric i Maçanet de la Selva, és el principal obstacle en 
aquesta àrea. Per tant també caldria actuar-hi, de forma coordinada amb l’AP-7. 

 

Municipis implicats: Maçanet de la Selva 
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BARRANC DE NOALARD 

 

Justificació: El barranc de Noalard, juntament amb el torrent de Sant Jacint, forma la darrera 
connexió ecològica entre l’extrem oriental de les estribacions finals del Montseny i el parc del 
Montnegre – Corredor. 

 

TGV: El projecte del Ministeri de Fomento no preveu viaductes sobre els dos torrents. La 
proposta CILMA / Diputació de Girona incorpora dos passos de fauna de grans dimensions 
(12x5 m), que units al viaducte sobre el torrent de la Teuleria faria prou permeable aquest tram. 

AP-7: L’autopista circula en aquest tram per la demarcació de Barcelona, a l’altra banda de la 
Tordera. Tot i això cal dir que seria convenient augmentar els punts de permeabilització per 
garantir el pas cap al Montnegre – Corredor. 

A-2: - 

Ferrocarril: No planteja problemes, ja que no circula elevat. 

 

Municipis implicats: Massanes, Hostalric 
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RIERA D’ARBÚCIES I REC DE GASERANS 

 

Justificació: El connector entre els parcs naturals del Montseny i el Montnegre-Corredor és un 
dels més importants de Catalunya, ja que uneix els sistemes pre-litoral i litoral. L'ocupació del 
territori present i futura (expansió industrial de Sant Feliu de Buixalleu) fa que la riera d'Arbúcies 
i el rec de Gaserans tinguin el paper més important en la connexió. 

 

TGV: El projecte del Ministeri de Fomento preveu només un viaducte de 216 m sobre la riera 
d’Arbúcies. La proposta CILMA / Diputació l’amplia fins els 435 m, i en proposa un de nou 
sobre el rec de Gaserans de 300 m (en lloc del pas d’11 m previst). 

AP-7: L’autopista circula en aquest tram per la demarcació de Barcelona, a l’altra banda de la 
Tordera. Tot i això cal dir que seria convenient augmentar els punts de permeabilització per 
garantir el pas cap al Montnegre – Corredor. 

A-2: - 

Ferrocarril: La línia de ferrocarril no presenta massa problemes per la seva escassa amplada. 
El viaducte sobre la riera d’Arbúcies és, però, inferior al projectat sobre el TGV, i en un futur 
caldrà ampliar-lo. 

C-35: La carretera C-35, paral·lela a les línies de ferrocarril, és el principal obstacle en aquesta 
àrea. Per tant també caldria actuar-hi. 

 

Municipis implicats: Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric 
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6. CONCLUSIONS 

A tall de resum s’indiquen finalment les conclusions més importants de l’estudi, i que són 
complementàries a les mesures proposades tram a tram. 

 

1. Els rius, rieres, recs i torrents estructuren de manera fonamental el territori de les 
comarques gironines, i actualment són la principal garantia de la connectivitat. Tot i que 
no s’indica a les fitxes de cada punt, és evident que cal augmentar la seva qualitat 
ecològica, evitant les canalitzacions artificials, mantenint els boscos de ribera, etcètera. 

2. Pel què fa a la línia de tren d’alta velocitat, el projecte del Ministeri de Foment no 
garanteix en absolut la seva permeabilitat (excepte al tram del Pla de l’Estany), que en 
canvi millora substancialment amb la proposta CILMA / Diputació de Girona. 

3. L’autopista AP-7 és una via molt poc permeable, i caldrà aprofitar les obres de 
construcció del tercer carril per corregir-ho en força punts. 

4. La nacional A-2 no presenta massa problemes en el seu estat actual, però quan es 
transformi completament en autovia caldrà aplicar els criteris apuntats. 

5. Les obres que es realitzin a les infrastructures haurien de servir per a executar 
actuacions complementàries de millora al seu entorn. 

 

I, finalment, cal remarcar una altra vegada que la planificació de les infrastructures s’hauria de 
realitzar de manera global, atenent a l’afectació a tota la demarcació de Girona, però alhora 
responent a les problemàtiques de cadascun dels municipis. 

 


