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1 . PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

La participació pública ocupa un paper essencial en la planificació i en el 
desenvolupament de les polítiques ambientals. Aquesta pot entendre’s com un 
dret individual i dels grups socials, que normalment es reflecteix en 
l’establiment de requisits concrets en el procés de presa de decisions i en la 
informació requerida.  
 
El procés que aquí es presenta vol garantir la informació, la consulta i en 
definitiva, la validació per parts dels diferents actors de les actuacions 
proposades en l’Anella Verda. Té la voluntat i el compromís de fomentar la 
informació dels continguts del Pla Especial, en els quals la ciutadania, els 
ajuntaments, les entitats, o qualsevol altre dels possibles "actors" del territori, 
puguin reflexionar i debatre conjuntament sobre la implantació de l’Anella 
Verda de Girona. 
 
Així doncs, l’objectiu general del procés consisteix d’una banda aportar 
coneixements i arguments que facilitin la presa de consciència i enforteixin la 
visió dirigida cap a una nova cultura del territori. I de l’altra, recollir les 
aportacions dels ciutadans que donin eines als responsables polítics i tècnics en 
la gestió del territori. 

1.1 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Transmetre adequadament els principis del Pla Especial de l’Anella Verda. 
- Donar a conèixer als diferents actors el paper que representen en el 

procés informatiu i la importància de la seva vinculació en el 
desenvolupament de l’Anella Verda. 

- Conèixer la xarxa  social de la zona per tal de millorar el procés de 
convocatòria dels diferents actors. 

- Elaborar i dinamitzar una exposició informativa sobre l’Anella Verda. 
- Recollir les dades que aportaran les activitats del procés i que permetrà 

elaborar informes de continguts i valoratius.  
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2 . METODOLOGIA DE TREBALL EN EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

2.1 FASES DEL PLA DE PARTICIPACIÓ 

Per tal d’assolir els objectius plantejats es proposa una metodologia amb 6 
fases: 
 
a) Primera fase. És la de preparació abans del procés de participació i que 
consisteix en: 
 

- Apropar-se al territori des d’un punt de vista social per tal de contactar 
amb les diferents entitats, associacions, consistoris o qualsevol altre grup 
lligat a la gestió del territori. Es treballarà sobre la base dels criteris 
presentats al capítol 2.3 d’aquest document. 

- Configurar una base de dades el més real possible dels actors que han de 
participar en el procés participatiu així com conèixer els locals i espais 
potencials per a fer les reunions i tallers. 

 
b) Segona fase. Consisteix en la fase de difusió i comunicació inicial del 
procés informatiu. Es concreta en: 
 

- Desenvolupar les línies estratègiques de Comunicació adients per l’inici 
del procés que es troben especificades en el capítol 2.2 de la present 
proposta. 

- Convocar, conduir i dinamitzar les sessions informatives dirigides als 
agents socials interessats en la gestió del territori. Tenen per objectiu 
explicar els objectius de l’Anella Verda, les seves característiques, 
actuacions previstes, implicació dels diferents actors i alhora, recollir els 
dubtes, qüestions i altres comentaris dels participants envers la creació 
del Pla Especial. 

- Dinamitzar l’exposició informativa pels diferents municipis implicats en la 
creació de l’Anella Verda. 

 
c) Tercera fase. És la fase que donarà visibilitat a allò treballat per part dels 
diferents participants en el procés que consisteix en: 
 

- Elaborar l’informe d’avaluació de tot el procés. 
- Elaborar l’informe de valoració de resultats i continguts del procés.  

 
d) Quarta fase. Es la fase en la que es pretén retornar als participants, 
responsables polítics i tècnics, la informació recollida en el procés: 
  

- Transmetre als diferents participants l’informe d’avaluació i valoració. 
- Elaborar un informe resum de propostes sorgides en el desenvolupament 

dels tallers informatius. 

2.2 LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE COMUNICACIÓ 

Les tasques de comunicació són clau per a la màxima participació dels actors 
vinculats. Per això es proposen una sèrie d’actuacions de difusió del pla de 
participació i del procés: 
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- Es faran contactes amb els diferents sectors potencialment implicats, per 
tal de fer arribar la proposta i buscar la seva implicació. 

 
- Es farà una tramesa postal a les administracions, entitats i persones 

implicades en el procés, amb una carta de presentació on s’informarà 
dels objectius i la importància de l’Anella Verda i dels objectius del 
procés informatiu. 

 
- Les reunions informatives seran convocades amb una segona tramesa que 

consistirà en un fullet informatiu on es difongui aquella informació del 
procés que aporti valor afegit com, per exemple, els seus objectius, els 
seus impulsors i la seva planificació. Prèviament s’haurà estudiat els 
locals idonis per realitzar de les reunions, tenint en compte que aquests 
estiguin adaptats sense barreres arquitectòniques.  

 
- Per correu electrònic es farà  arribar un resum de les reunions 

informatives als participants, entitats i responsables polítics i tècnics. 

2.3 ACTORS POTENCIALS 

El número de representants del territori i particulars implicats en el 
desenvolupament del procés participatiu s’hauran d’acabar definint en la fase 
prèvia d’aquest Pla de Participació. Tot i això, aquí es presenta una primera 
proposta d’actors i propietaris implicats en el procés: 
 
a) Institucions i administracions públiques 

- Representats territorials del Departament de Medi ambient i Habitatge 
- Representats de la Diputació de Girona  
- Representats del Consell Comarcal del Gironès 
- Ajuntaments implicats 

b) Agents econòmics 
- Sector agroramader 

o Unió de Pagesos 
o IGP Poma de Girona 

- Sector forestal 
o Centre de la Propietat Forestal 

- Sector industrial 
- Sector serveis 
- Organitzacions sindicals 

c) Agents socials 
- Entitats ecologistes i mediambientals  

o Associació de Naturalistes de Girona 
o L'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona 
o Centre per a la Sostenibilitat Territorial 
o Plataforma Aiguaviva Diu NO 

- Organitzacions socials 
o Associació cultural d'Aiguaviva 
o Associació de dones actives d'Aiguaviva 
o Parròquia de Sant Joan – Aiguaviva 
o Jubilats i pensionistes de Vilablareix  

- Associacions de veïns 
- Altres 

o Associació de caçadors 
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o JAV “Joves Amics de Vilablareix” 
o Associació esportiva de Vilablareix 
o Veujove revista juvenil de Vilablareix 

d) Centre de recerca 
- Universitat de Girona 

o Responsable del departament de Geografia, Història i Història de 
l'Art 

o Responsable del departament de Ciències Ambientals 
- Institució Catalana d’Història Natural 

e) Propietaris 

2.4 LES SESSIONS INFORMATIVES 

Les sessions informatives són un espai pensat per facilitar la informació i el 
consens, especialment necessari quan es troben presents diferents actors 
socials, diferents opinions i sensibilitats. Les sessions combinaran moments 
d’informació, reflexió, deliberació i síntesis i es treballarà utilitzant dinàmiques 
de grup que permetin assolir l’objectiu establert sempre en un marc de 
distensió positiu.  
 
La igualtat d’oportunitats a l’hora d’emetre l’opinió de tots i totes les assistents 
és un criteri necessari i imprescindible de treball. Entre altres funcions, per tal 
de garantir aquesta igualtat són elements bàsics: la informació inicial i prèvia, 
l’explicitació de les normes i dinàmica de treball, la funció de moderació, 
dinamització i la facilitació del debat i la discussió en grups petits. Criteris de 
treball: 
 

- Claredat en les fites i objectiu de les sessions. 
- Funcions i regles de joc definides.  
- Comunicació clara.  
- Comportaments i activitats motivadores.  
- Participació equilibrada.  
- Espai per al creixement, suport i expressió emocional.  

 
Principals accions previstes pel desenvolupament de les sessions: 
 

- Difusió del procés per mitjà d’una tramesa postal i l’enviament d’un 
fulletó. 

- Localització dels espais més adients per a convocar les sessions. 
- Presentació i posta en marxa del procés. Caldrà que la presentació sigui 

el més clara possible pel que fa al context, objectius i metodologia del 
procés participatiu. Es també un moment idoni perquè les persones que 
hi assisteixin  visualitzin les institucions responsables i gràcies a les 
quals s’engega el projecte.  

- En el cas que el nombre de participants ho permeti, es proposa treballar 
un dinàmica en el que cada participant pugui aportar el seu interès o 
expectativa en el futur Pla de Gestió. 

- S’elaborarà un informe amb l’anàlisi de les valoracions recollides durant 
les sessions informatives per tal de poder traslladar-les als responsables 
polítics.  
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3 . ELEMENTS D’INFORMACIÓ 

3.1 VOLANT INFORMATIU 

El volant informatiu pretén ser l’element gràfic per la convocatòria de les 
reunions alhora que vol contribuir a difondre el projecte de l’Anella Verda i els 
seus objectius i valors. 
  
El fulletó mostra informació bàsica sobre els valors de l’Anella, els objectius i 
les dates de les sessions informatives. 
 
Aquest fulletó duu com a títol “l’Anella Verda de Girona” i s’enviarà als diferents 
agents socials, persones afectades i responsables polítics i tècnics. 

3.1.1 Continguts del volant 

l’Anella Verda de Girona 
 
L’Anella Verda de Girona neix amb l’objectiu d’unir i preservar els diferents 
espais naturals que envolten la Regió Metropolitana de Girona, consolidant així 
les àrees d’interès natural formades principalment per les grans masses 
forestals i boscos de ribera. 
 
Aquest espai és un veritable pulmó pel territori, molt necessari per tal de 
garantir la funcionalitat ecològica de la zona, a la vegada que permet gaudir, 
valorar, preservar i protegir el nostre patrimoni natural, cultural i social. 
 
Els objectius bàsics de l’Anella són connectar biològicament els espais 
naturals d’interès, potenciar les activitats agroforestals tradicionals, regenerar 
els espais fluvials d’interès com a connectors ecològics i facilitar el pas de la 
fauna a través de les carreteres i camins. 
 
Les sessions informatives 
 
Les sessions informatives busquen garantir la informació, la consulta i, en 
definitiva, la validació per parts dels diferents actors, propietaris i persones 
interessades de les actuacions proposades en l’Anella Verda. Té la voluntat i el 
compromís de fomentar la informació dels continguts del Pla Especial, en els 
quals la ciutadania, els ajuntaments, les entitats, o qualsevol altre dels 
possibles "actors" del territori, puguin reflexionar i debatre conjuntament sobre 
la implantació de l’Anella Verda de Girona. 
 
LLOC DE LA PRESENTACIÓ 
DIA DE LA PRESENTACIÓ 
HORA DE LA PRESENTACIÓ 
DATES DE L’EXPOSICIÓ 

3.2 EXPOSICIÓ INFORMATIVA 

L’exposició informativa pretén ser l’element gràfic per donar suport a la difusió i 
consolidació dels objectius del Pla Especial de l’Anella Verda. Aquesta exposició 
dóna a conèixer els valors de l’Anella Verda, les seves característiques i els 
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objectius que es persegueixen. Així, la combinació de les presentacions 
públiques del projecte i l’exposició facilitarà la difusió i el consolidament dels 
objectius del Pla de Gestió. 
 
Aquesta exposició serà dinamitzada en cadascun dels municipis on s’intervingui, 
de manera que la població podrà reflexionar i debatré més extensament sobre 
l’Anella Verda i el seu àmbit. 

3.2.1 Continguts de l'exposició informativa 

a) Plafó 1 – l’Anella Verda de Girona 
 
Què és l’Anella verda? 
L’Anella Verda de Girona es defineix com a Pla Especial. Neix amb l’objectiu 
d’unir i preservar els diferents espais naturals que envolten la Regió 
Metropolitana de Girona, consolidant així les àrees d’interès natural formades 
principalment per les grans masses forestals i boscos de ribera.  
 
Aquest espai és un veritable pulmó pel territori, molt necessari per tal de 
garantir la funcionalitat ecològica de la zona, a la vegada que permet gaudir, 
valorar, preservar i protegir el nostre patrimoni natural, cultural i social. 
 
Objectius 
  
- Connectar biològicament els espais naturals d’interès fixats pel PEIN: Volcà de 
la Crosa, Muntanyes de Rocacorba i les Gavarres. 
 
- Potenciar les activitats agroforestals tradicionals. 
 
- Definir un itinerari de passeig, observació, oci i lleure. 
 
- Regenerar els espais fluvials d’interès com a connectors ecològics. 
 
- Facilitar el pas de la fauna a través de les carreteres i camins. 
 
Àmbit d’estudi 
 
L’Anella Verda de Girona en el sector sud-oest de la comarca del Gironès, afecta 
els termes municipals d’Aiguaviva i Vilablareix. En l’entorn geogràfic més 
immediat, aquests municipis es localitzen a uns 7 quilòmetres al SO de Girona, 
la capital comarcal i provincial. 
 

Principals actuacions previstes en l’Anella Verda 
 

- Millora dels ecosistemes fluvials per garantir la connectivitat ecològica. 
 

- Plantacions d’espècies de ribera autòctones i retirada d’espècies 
al·lòctones mitjançant tallades i desbrossades. 
 

- Restitució i/o nova plantació de marges arbrats al voltant dels cursos 
fluvials i entre conreus i bosquets enmig de la zona agrícola. 
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- Eliminació dels abocaments incontrolats actuals, conscienciació ciutadana 
i vigilància per a evitar l’aparició de nous abocaments. 

 
- Programa d’adaptació de les infraestructures: Construir apantallaments 

acústics al costat de la font de soroll (AP-7); Creació de passos de fauna 
als camins i carreteres; Programa de millora de camins i pistes forestals. 

 
- Itinerari interpretatiu amb elements pedagògics que posen èmfasi en 

aquells valors més importants, facilitant el coneixement de l’entorn per 
part dels visitants i residents. 

 
b) Plafó 2 – El medi físic 
 
La conca hidrogràfica 
 
L’Anella al seu pas pels municipis d’Aiguaviva i Vilablareix s’ubica en la conca 
hidrogràfica del Ter- Daró. Els principals rius del territori són el Güell i el 
Marrocs, els quals són afluents del riu Ter. 
 
De nord a sud les rieres que travessen la zona són: el riu Marrocs, el torrent de 
Can Garrofa i la riera de la Torre. Aquestes tres rieres permeten garantir la 
connectivitat entre els diferents municipis de la zona, a l’hora que són espais 
d’oci i passeig.  
 
L’entorn volcànic 
 
El volcà de la Crosa de Sant Dalmai, localitzat al nord de la depressió de la 
Selva, és el gran desconegut dels nostres volcans. Essent el volcà amb el cràter 
de més diàmetre de la Península i un dels més grans d'Europa, poca gent el 
coneix. Aquest gran crater va ser originat per les violentes explosions degudes 
al contacte del magma amb una gran bossa d'aigua subterrània, fet que li dóna 
un aspecte únic, dins del cràter principal hi ha un segon cràter, fruit d'una 
erupció posterior. 
 
Un paisatge en mosaic 
 
El paisatge de l’entorn del volcà de la Crosa, com pot ser el Pla de ca n’Arbres, 
és el resultat del seny i l'ofici de generacions d'agricultors i de ramaders que 
han transformat el paisatge primigeni, en un acollidor paisatge humanitzat. 
Les parcel·les, de mida raonable, sovint estan resseguides per bosquines o per 
tanques de canya o de bardissa. 
 
Aquet tipus de paisatge en mosaic proporciona les condicions idònies pels 
conreus. 
 
Idees clau 
 

- L’àmbit de l’Anella el travessen de nord a sud el riu Marrocs, el torrent de 
Can Garrofa i la riera de la Torre. 

- Els rius i rieres són ecosistemes fonamentals per garantir la connectivitat 
ecològica del territori. 

- Durant el Neògen – Quaternari català l’activitat volcànica de la Plana de 
la Selva va ser important. 
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- El volcà de la Crosa presenta el cràter de més diàmetre de la Península i 
un dels més grans d'Europa. 

- El paisatge en mosaic d’aquestes contrades, combina els camps de 
conreu i petits boscos en galeria. 

- Aquest tipus de paisatge proporciona les condicions idònies pels conreus, 
ja que: 

o Redueix la velocitat del vent arran de terra i actua com a escut 
protector dels camps de conreu. 

o Permet fer niu a espècies d’aus insectívores o rapinyaires que 
regulen les comunitats d’insectes i de petits rosegadors. 

 
c) Plafó 3 – El medi biòtic 
 
Hàbitats 
 
El territori inclòs a l’Anella engloba una gran diversitat d’hàbitats vinculats a 
ambients fluvials, forestals i agrícoles. Aquests, juntament amb les 
característiques abiòtiques (clima, orografia, etc.), permeten l’existència d’un 
extens nombre d’espècies de flora i fauna.  
 
Pel que fa a tipus d’hàbitats trobem:  
 
Hàbitats forestals. Els més extensos es localitzen als turons, on l’activitat 
agrícola no s’hi ha desenvolupat. Aquestes masses forestals estan formades 
bàsicament per boscos d'alzines (Quercus ilex), pins, bàsicament pinastre, i 
roures martinencs (Quercus humilis). També hi apareixen suredes (Quercetum 
ilicis galloprovinciale suberetosum), on el suro comparteix l’espai amb el 
pinastre o bé, amb la brolla d’estepes i brucs. 
 

- Zones de conreus. Es disposen en aquells espais agronòmics de més 
qualitat, principalment a les zones planeres, tot i que trobem diverses 
taques forestals. El tipus d’espècies que hi predominen són les pròpies de 
conreus herbacis extensius de secà. La superfície agrícola restant 
correspon a conreus herbacis extensius de regadiu i plantacions de 
plàtans o pollancres. 

 
- Hàbitats fluvials. Es vinculen als rius i rieres de la zona i a les petites 

basses de reg. El bosc de ribera consolidat és pràcticament inexistent 
(només el Marrocs conserva en els trams alts un bosc de ribera de 
qualitat) en tot l’espai, ja que les dimensions i cabals dels cursos 
superficials no permeten que s’hi desenvolupi amb condicions. 

 
Prop de 400 hectàrees de l’Anella Verda són considerades Hàbitats d’Interès 
Comunitari (HIC), principalment, alzinars i carrascars (91,2%) i suredes 
(8,98%). 
 
La fauna d’interès 
 
Els municipis d’Aiguaviva i Vilablareix gaudeix d’una gran diversitat animal.  
 
Algunes espècies detectades en el treball de camp són la guineu (Vulpes 
vulpes), el porc senglar (Sus scrofa), el conill (Oryctolagus cuniculusk), el toixó 
(Meles meles), l’eriçó (Erinaceus sp.), l’esparver vulgar (Accipiter nisus), 
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l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) i l’aligot comú (Buteo buteo). D’altres 
exemples d’espècies presents a la zona són el gripau d’esperons (Pelobates 
cultripes), la reineta comuna (Hyla meridonalis), la tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa) o el mussol banyut (Asio otus). Moltes d’aquestes espècies són 
protegides, i la seva presència implica una bona qualitat d’hàbitat. 
 
Idees clau 
 

- L’Àmbit de l’Anella verda acull una gran diversitat d’hàbitats. 
- L’hàbitat més representat són els conreus englobant els conreus herbacis, 

els conreus llenyosos i les plantacions de planifolis. 
- Principals hàbitats 

o Hàbitat forestal 
o Zones de conreu 
o Hàbitat fluvial 

- Vora 400 hectàrees de l’Anella Verda són considerades Hàbitats d’Interès 
Comunitari (HIC). 

L’àrea presenta una gran diversitat i qualitat vegetal i animal. 
 
d) Plafó 4 – Connectivitat i fragmentació 
 
El concepte de connectivitat mesura si existeix una continuïtat física entre els 
paisatges identitaris (naturals o humanitzats) d’un lloc. 
  
La fragmentació dels espais naturals dificulta el pas de les espècies entre ells. 
Es dóna sobretot per l’efecte barrera que tenen les infrastructures lineals, però 
també per tot tipus d’impactes repartits pel territori, que provoquen la pèrdua 
d’hàbitats i la transformació del medi físic. 
 
Sobre el terreny 
 
Les principals barreres que dificulten la connectivitat ecològica són: 
 

- Els grans eixos viaris existents i previstos. 
- Les infraestructures transversals que afecten la plana agrícola i els 

àmbits fluvials. 
- Els creixements de polígons industrials.  
- Les preses o rescloses dels cursos fluvials. 

 
Pensem-hi 
 
Les planes han tingut gran importància al llarg de la història com a font 
d’aliment bàsic per les persones, essent necessari valorar-les, preservar-les i 
conservar-les, enfront un mar de ciment que les envolta.  
 
El manteniment dels usos tradicionals del sòl i activitats agrícoles constitueix 
una mesura absolutament imprescindible per a garantir la conservació del 
paisatge. Alhora cal considerar el valor d’aquests indrets en l’equilibri territorial 
de la comarca. 
 
Idees clau 
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- L’Anella Verda pretén ser un mitjà per potenciar la connectivitat de la 
zona, evitant la fragmentació irreversible del territori. 

- L’espai presenta diverses rieres, les quals esdevenen sectors de gran 
interès ecològic. 

- Les rieres de la Torre, la riera d’en Vinyes o la riera d’en Garrofa 
esdevenen elements de connexió biològica. 

 
e) Plafó 5 – Patrimoni cultural 
 
Els béns que integren el patrimoni cultural d’un municipi formen part d’una 
trajectòria històrica i identitària del territori que cal preservar, a fi de poder 
transmetre aquesta gran herència a les futures generacions. 
En l’àmbit inclòs a l’Anella es troben diversos edificis d’interès arquitectònic. 
Molts d’aquests corresponen a masies i algunes compten amb un considerable 
valor històric. 
 
Aiguaviva 
 
L’origen romà d’aquesta població i les restes que encara avui dia es conserven 
posen de manifest la importància del patrimoni cultural. Alguns testimonis són 
la capella de la Mare de Déu de Vilademany o l'antic castell de Vilademany, 
actualment Mas Forroll. 
 
La capella de la Mare de Déu de Vilademany es troba a uns 2'5 km del nucli 
d'Aiguaviva, en sentit SE, molt a prop de l'aeroport de Girona.  És d'origen 
romànic. Se sap que l'any 1116 ja existia i fou modificat en època barroca amb 
una volta nova. En aquesta capella era venerada la imatge de la Mare de Déu 
de Vilademany, talla d'alabastre del segle XV. 
 
Vilablareix 
 
Les troballes arqueològiques ens manifesten que l’origen de la població de 
Vilablareix s’ha de relacionar amb l’existència d’una antiga vil·la romana. S’hi 
ha trobat diverses àmfores de tipus tardoromà, restes d’un forn o ceràmica 
diversa.  
 
Idees clau 
 

- El patrimoni cultural és una herència històrica que hem de conservar i 
protegir a fi de valorar els nostres orígens. 

- Les dues poblacions per on passa l’Anella Verda, Aiguaviva i Vilablareix, 
tenen un origen romà, tal i com demostren les restes trobades. 

- Es troben masies amb gran valor arquitectònic, històric i cultural si tenim 
en compte la tradició agrícola que caracteritzat la zona en els darrers 
segles. 

- Alguns testimonis de l’origen romà d’Aiguaviva són la capella de la Mare 
de Déu de Vilademany o l'antic castell de Vilademany, actualment Mas 
Forroll. 

- Vilablareix ens demostra el seu origen romà amb diverses troballes 
arqueològiques com àmfores de tipus tardoromà, restes d’un forn o 
ceràmica diversa. 

 
f) Plafó 6 – Tramitació 
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Antecedents i justificació en el marc normatiu  

El Consell Comarcal del Gironès promou la redacció d’aquest Pla Especial amb 
l’objectiu de regular els usos del territori inclòs dins l’àmbit de l’Anella Verda. 
Es redacta a l’empara de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (DOGC 
núm. 3.600 de 21/03/2002) i la modificació establerta per la Llei 10/2004, de 
24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, 
per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de 
l'autonomia local (DOGC núm. 4291, de 30-12-2004, p. 26612) les quals 
estableixen els fonaments per un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre 
la base de la utilització racional del territori, per a compatibilitzar el creixement 
i el dinamisme econòmic amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

Aquest Pla Especial es redacta per ordenar tot l’àmbit de l’Anella Verda situat 
en sòl no urbanitzable, dins dels límit definits pels ajuntaments d’Aiguaviva i 
Vilablareix a partir de la classificació del sòl definida en les seves respectives 
figures de planejament. 
 
La normativa també permet ajustar-se a les determinacions de legislació 
apareguda amb posterioritat (Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del 
Suelo y Valoraciones, i Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas 
urgentes de liberalización del sector inmobiliario y transportes, ambdós d’àmbit 
estatal) que fan oportú precisar la protecció d’aquest àmbits inclòs en sòl no 
urbanitzable. 
 
Idees clau 
 

- El Consell Comarcal del Gironès promou la redacció d’aquest  Pla 
Especial. 

- L’objectiu general és regular els usos del territori inclòs dins l’àmbit de 
l’Anella Verda. 

- El marc legislatiu estableix els fonaments per un desenvolupament 
urbanístic sostenible, sobre la base de la utilització racional del territori, 
per a compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic amb la 
cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. 

 
g) Plafó 7 – Ordenació del territori 

La normativa d’aquest Pla especial desenvolupa una zonificació del sòl no urbanitzable 
resultat de l’anàlisi que s’ha fet sobre el conjunt del territori. 

A grans trets els objectius d’aquesta normativa de protecció del medi natural i 
del paisatge són: 
 

- Promoure un model integrat del paisatge rural que faciliti la continuació, 
dels processos (naturals i humans) que integren aquest espai. 

- Determinar la ubicació dels sòls d’especial protecció (per raó del medi 
físic, patrimoni natural, patrimoni humà, infraestructures i per riscos) i 
establir les seves regulacions. 

- Garantir la connectivitat ecològica i social d’aquest territori 
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- Ordenar o eliminar aquells usos que no siguin compatibles amb el model 
de paisatge fixat (tancaments de finques i parcel·les, condicions 
estètiques per a les noves construccions, etc.) 

- Rellegir la xarxa de camins rurals com a sistema de comunicació entre els 
poblacions rurals.  

- Promoure el manteniment de l’activitat rural-paisatgística i de l’activitat 
forestal de conservació, com a processos estructuradors del manteniment 
del paisatge cultura. 

 
h) Plafó 8 – Reflexions 
 

En els darrers anys s’ha experimentat un creixement del sòl urbà, amb la 
creació de noves zones residencials i sobretot industrials. 

Cal remarcar la importància que han tingut les planes al llarg de la història com 
a font d’aliment bàsic per les persones i que hem de valorar i preservar a fi de 
conservar els valors paisatgístics, naturals i agrícoles de la plana, enfront un 
mar de ciment que les envolta. 

El petroli i el gas s’esgoten. D’ells obtenim més de la meitat de l’energia que fa 
possible que tinguem a la nostra disposició, diàriament, tot tipus de béns i 
serveis. El creixement urbanístic i industrial continua en augment donant 
l’esquena a la crisi energètica a la que ens acostem. 

Les masses forestals i els camps de conreu que conformen el paisatge en 
mosaic d’aquestes terres juguen un paper important no només a nivell local i 
paisatgístic, sinó a nivell global. Des de l’espiga de blat, fins a l’alzina 
centenària, fixen diòxid de carboni (CO2), gas que actualment tots coneixem 
com un dels principals compostos potenciadors de l’efecte hivernacle i de retruc 
del canvi climàtic. 
 
El manteniment dels usos i activitats agrícoles constitueix una mesura 
absolutament imprescindible per a garantir la conservació del paisatge. Alhora 
cal considerar el valor d’aquests indrets en l’equilibri territorial de la comarca. 
 
Idees clau 
 

- Creixement urbà i industrial = Augment del benestar? 
- Si no tenim planes per conrear-hi, què menjarem?  
- Fem un consum conscient de l’energia? 
- Si fem desaparèixer els fixadors de CO2, qui farà la seva feina? 
- Comprem més del que necessitem? 
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ANNEX – EXEMPLE DE PLANTILLA BASE DE DADES 
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ANNEX – MATERIAL GRÀFIC 

a) Volant informatiu 
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b) Exposició informativa 
 

 


