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1. DEMOGRAFIA 

1.1. Evolució de la població  

L’evolució demogràfica de l’Alt Empordà des de mitjans del segle XIX fins a mitjans del segle XX 

presenta, en línies generals, una tendència regressiva superada, a partir dels anys seixanta, amb 

l’aparició del turisme. El fenomen de massificació turística i de segones residències, especialment 

acusat a la costa i la franja litoral, repercuteix clarament en el comportament i la dinàmica poblacional 

comarcal.  

Figueres, conserva per excel·lència la capitalitat i és el centre de serveis comarcal i com a tal, també és 

un pol d’atracció que alterna períodes anuals d’estancament amb d’altres de lleuger retrocés i/o 

creixement demogràfic.  

Mentre que a la comarca es produeix un fort creixement i una expansió demogràfica, Borrassà, Ordis i 

Pontós progressivament perden efectius de població. Des de fa temps i fins a l’actualitat, són municipis 

que conserven l’activitat agrària com a principal sector de producció i mantenen una estructura 

demogràfica rural amb una component de població gran i/o envellida amb una feble capacitat de 

reemplaçament generacional. Pròxims a Figueres, centre urbà i de serveis comarcal, Borrassà, Ordis i 

Pontós es troben situats a l’interior de la plana empordanesa, relativament allunyats de la costa i amb 

nul·la presència turística de masses, llevat puntuals i esporàdics estiuejants. 

Gràfic 1.  Evolució de la població de Borrassà, Pontós i Ordis 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Tanmateix, Borrassà, Ordis i Pontós que, des de la dècada dels seixanta i fins a la dels vuitanta, 

obtenien globalment un balanç de creixement de població negatiu, a partir dels anys noranta 

inverteixen la tendència assolint  l’any 2006 registres moderats de signe positiu. No obstant això, 
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Borrassà, Ordis i Pontós actualment resten encara per sota del ritme de creixement de la comarca i 

lleugerament per sota la mitjana de creixement demogràfic a Catalunya.  

Pel conjunt dels tres municipis d’estudi, la progressiva davallada poblacional arrossegada de vell 

antuvi, sembla que ha tocat sostre. Tot i no recuperar el volum de població de primers de s. XIX,  en 

l’actualitat tenen certa estabilitat poblacional. 

Recentment a l’entorn de Figueres, que gairebé ha exhaurit el seu terme municipal, es desenvolupen 

àrees d’expansió i nous sectors de creixement demogràfic. Com a tendència territorial no seria estrany 

que cada cop més es produís una integració funcional de l’àmbit dels 3 municipis amb figueres, a partir 

de les dinàmiques de mobilitat obligada i, en general, quotidiana. 

La proximitat amb Figueres, la bonança econòmica comarcal al 2005 i el previsible creixement 

econòmic, reforçant els tres municipis d’estudi com a espais amb un elevat atractiu residencial. 

L’Alt Empordà, caracteritzat avui dia per una base de diversificació socioeconòmica i una tendència de 

creixement demogràfica positiva, estretament relacionada al turisme, les segones residències, 

l’agroturisme... però també pels bons registres en la construcció i la indústria, poden propiciar, tot i la 

caiguda del primari, l’entrada de nous contingents de població per abastar les demandes d’ocupació als 

diferents sectors d’activitat productius. 

Les migracions de l’ultima dècada, configuren un nou escenari i una nova realitat sociocultural. Els 

fluxos humans intensos, amb destinació a zones desenvolupades, fan preveure un creixement 

demogràfic a Catalunya, a l’Alt Empordà i els municipis que el conformen, no en són una excepció.  

Gràfic 2. Evolució de la població de l’Alt Empordà 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Com es pot veure en el gràfic anteriori, a partir dels anys vuitanta, la població comarcal mostra signes 

de creixement elevats i els factors que ho expliquen responen, a grans trets, a l’acusat 

desenvolupament del sector turístic i de la construcció, així com les activitats derivades dels serveis. 

Aquest creixement poblacional comarcal es deu, entre d’altres també, al procés migratori, altrament 

generalitzat a Catalunya. 

Al llarg del període de creixement comarcal, tots tres municipis, a diferència de les poblacions litorals i 

del conjunt comarcal, mantenen l’activitat agrària com a principal sector de producció. 

Tanmateix, Borrassà, Ordis i Pontós1 que des de la dècada dels seixanta i fins a la dels noranta obtenen 

globalment un balanç de creixement demogràfic de signe negatiu, a principis del s. XXI comencen a 

invertir la tendència, assolint  en el context general supramunicipal, entre 2001-2006, registres de 

creixement moderat però de signe positiu. Segons el darrer Cens de l’any 2001 es passa dels 1.053 

habitants als 1.184 l’any 2006. 

Taula 1. Evolució de la població: 1981,1991 i 2001 – 2006 

Àmbit territorial  1981 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Borrassà 526 475 549 534 524 557 586 614* 

Ordis 295 302 277 343 345 335 347 353* 
 
Pontós 218 183 227 219 215 212 229 217* 

Total tres municipis 1.039 960 1.053 1.096 1.084 1.104 1.162 1.184* 

Alt Empordà 
 

80.790 
 

90.755 103.631 106.840 110.743 112.439 118.950 123.983 
* dades provisionals segons l’IDESCAT 

 Font Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

No obstant això, al nivell de detall de cada municipi d’estudi es presenta diferent: Borrassà i Ordis, pel 

període quinquennal 2001-1006, amb fluctuacions interanuals, guanyen efectius paulatinament, i fins 

i tot Ordis amb la taxa interanual de creixement comarcal pel mateix període quinquennal. Pontós, per 

bé que l’any 2006 compta amb un nombre d’habitants més elevat que l’any 1991, entre 2001-2006 

perd efectius, llevat la punta de l’any 2005, i en general retrocedeix sense assolir el nombre d’habitants 

del darrer cens poblacional de 2001, amb una taxa de creixement quinquennal negativa (0,90%) entre 

2001 i 2006. 

                                                             

1 Puntualitzar que a posteriori de la marxa dels Germans Maristes, l’any 1970, Pontós continua amb la davallada 
poblacional. 
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Gràfic 3. Evolució de la població. Índex 100 (1981=100) 
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Font Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

 

Taula 2. Taxes de creixement anual acumulatiu 

 Taxa creixement anual acumulatiu (%) 

Àmbit territorial 1981-1991 1991-2001 2001-2006 

Borrassà -1,05 1,44 2,26 

Ordis 0,34 -0,93 4,97 

Pontós -1,43 1,64 -0,90 

Total tres municipis -0,72 0,79 2,37 

Alt Empordà 1,17 1,34 3,65 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

En general però, la proximitat amb Figueres i la bonança econòmica comarcal de l’any 2006, augura 

que podrien modificar les tendències demogràfiques dels tres municipis, atesa la proximitat geogràfica 

amb Figueres, guanyant capacitat d’atracció de població, un cop exhaurida la capacitat del parc 

d’habitatges de l’aglomeració urbana, així com, resultat de la saturació del mercat immobiliari de 

l’extraradi o corona més immediata a la capital. 

 DIAGNOSI: 2-Entorn humà 

 

8 



 

 
Gràfic 4. Evolució de la població (2001-2006) a Borrassà 
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Gràfic 5. Evolució de la població (2001-2006) a Ordis 

0
50

100
150

200
250
300
350
400

ha
bi

ta
nt

s

2001 2002 2003 2004 2005 2006

any

Ordis (2001-2006)

 
Gràfic 6. Evolució de la població (2001-2006) a Pontós 

200

205

210

215

220

225

230

ha
bi

ta
nt

s

2001 2002 2003 2004 2005 2006

any

Pontós (2001-2006)

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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1.2. Densitat de la població 

L’any 2006, la densitat de la població mitjana supramunicipal de Borrassà, Ordis i Pontós, obté un 

valor conjunt de 40,5 hab./km2, inferior a la densitat mitjana de l'Alt Empordà, 91,3 hab./km2, i molt 

per sota de la del conjunt de Catalunya amb 222,2 hab./km2. 

Dels tres municipis, el de major densitat demogràfica, el mateix any, és Borrassà (64,6 hab./km2), 

seguit d’Ordis (41 hab./km2) i molt lluny d’aquests, Pontós (15,8 hab./km2), atès ser, d’entre els tres, el 

de major superfície i també el de menor nombre d’habitants. 

Els nuclis principals i més urbans: Borrassà, Ordis i Pontós, centralitzen i s’hi concentra la majoria de 

població dels respectius municipis. 

L’any 20052 per nuclis agregats de població, Creixell, en relació la resta d’agregats de Borrassà, Ordis i 

Pontós, obté la densitat demogràfica més elevada (3,7 hab./km2). En el pol oposat se situa Romanyà 

d’Empordà (2 hab./km2), per la gran importància del poblament dispers i disseminat, assolint el valor 

més baix, en relació als set nuclis de població que configuren l’àmbit d’abast supramunicipal. 

Pel que fa referència a la concentració d’hàbitats per nuclis poblacionals, Ordis aglutina la majoria de 

població del terme (93,4%), no obstant els habitants de Pols representen un considerable (6,6%) al 

municipi. La població de Borrassà, tot i que el nucli principal és per excel·lència el centre urbà i 

compta amb la majoria d’habitants locals (88,4%), també es configura per gairebé un 12% de població 

local resident a Creixell (6%) i Vilamorell (5,6%). 

La concentració demogràfica al nucli principal de Pontós (87,8%) és reduïda, com s’ha esmentat, a 

causa de l’aportació en nombre d’habitants del disseminat que representa el 12,2% sobre el total del 

municipi. 

Taula 3. Densitat de població per nuclis de població. 2005 

Àmbit territorial  
Població 

2005 
Densitat      

(hab./km2) 
(%) hab. nucli / hab. 

municipi 

Borrassà 518 54,5 88,4 

Creixell 35 3,7 6,0 

Vilamorell 33 3,5 5,6 

Total municipi 586 61,7 100,0 

                                                             

2 No es disposa de dades oficials per entitats de població l’any 2006. 
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Ordis 324 37,7 93,4 

Pols 23 2,7 6,6 

Total municipi 347 40,3 100,0 

Pontós 201 14,7 87,8 

Romanyà d’Empordà 28 2,0 12,2 

Total municipi 229 16,7 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

1.3. Estructura per edats 

L’estructura de població de Borrassà, Ordis i Pontós es presenta lleugerament diferent a la del conjunt 

de l’Alt Empordà que, en certa manera és, més equiparable a la de Catalunya. Pel que fa a l’estructura 

per edats, el que més diferencia la comarca, respecte Catalunya, és el fet que el grup d’edats de 15 a 34 

anys se situa lleugerament per sota la mitjana de Catalunya, bé que en la resta de grups d’edat, la 

comarca es troba per sobre, fins i tot en el tram del grup d’infants de 0 a 14 anys. 

Tanmateix la desigual estructura per edats entre els tres municipis d’estudi i la comarca, cal atribuir-la 

a un fet molt evident, l’envelliment que pateixen els municipis rurals, configurats en gran mesura, per 

una població d’edat avançada entre els adults i la gent gran.  

Aquest fet no és nou en l’evolució per grans grups d’edat a cadascun dels municipis d’estudi i en 

concret, si s’observa la més recent evolució des de l’any 2000 fins a l’actualitat, es presenta sense grans 

novetats.  

També es pot observar amb major precisió i detall, l’estructura de la població a partir de les piràmides 

d’edat per sexe i per edats de  Borrassà, Ordis i Pontós, l’any 2005. 

 
Taula 4. Població per grups d’edat (%) Borrassà, Ordis i Pontós 2005 

Edat  Borrassà Ordis Pontós 
Total tres 
municipis 

Alt 
Empordà Catalunya 

0 a 14 anys 9,9 15,9 10,5 12,1 14,6 14,1 

15 a 34 anys 30,6 25,9 19,2 25,2 28,7 29,6 

35 a 64 anys 36,3 42,3 46,3 41,6 39,9 39,8 

65 a 74 anys 9,7 9,2 11,8 10,2 8,6 8,5 
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>74 anys 13,5 6,6 12,3 10,8 8,2 8 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Tot i així, d’entre les diferències entre els tres municipis cal destacar lamajjor concentració de població 
en edat de tenir fills, prop del 25 als 35 anys que es dóna a Borrassà. D’entre els tres municipis, aquest 
és el que té més possibilitats d’incrementar el nombre de naixements. 
 

Gràfic 7. Població per grups d’edat  2005 (%) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Pel conjunt supramunicipal el grup d’edats de 0 a 14 anys, tan sols representa el 12,1% de la població i 

el d’adults (35 a 64 anys) i gent gran (>74 anys) supera en escreix més de la meitat dels habitants 

(62,6%) supramunicipal, aportant tan sols una quarta part (25,2%) el contingent corresponent als 

joves d’edats compreses entre els 15 i 34 anys. 

Al nivell de cada municipi, tot i l’envelliment generalitzat, Pontós és el municipi que presenta el signe 

més important (70,4% entre adults i gent gran). Borrassà i Ordis, tot i superar pel mateixos grups 

d’edats el 50% del total de la seva població, es mantenen a relativa distància del primer: 59,5 i 58,1%, 

respectivament. En qualsevol cas, sorprèn l’elevada proporció que assoleix Borrassà en el tram de 

població format pels majors de 74 anys (13,5%). En el pol oposat, Ordis és, dels tres municipis, el que 

compta amb la majoria de població infantil, de 0 a 14 anys (15,9%), i també el municipi que disposa, 

pel conjunt de població jove compresa de 0 a 34 anys, la proporció més elevada: (41,8%). A poca 

distància, Borrassà, en els mateixos grups d’edat de gent jove, se situa amb un 40,5%. 

Pel grup d’edat dels adults, compresos entre els 35 i els 64 anys, Pontós assoleix un percentatge màxim 

(46,3%), a deu punts per sobre el mateix tram d’edats que hi ha a Borrassà (36,3%). 

En línies generals es pot afirmar que l’any 2005, el municipi format per població més envellida és 

Pontós; Ordis està configurat per més contingents de població infantil i jove i, a Borrassà, l’estructura 
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per grups d’edat és heterogènia, distribuïda entre els diversos trams, especialment d’habitants joves, 

adults i grans. 

Gràfic 8. Evolució de la població per grans grups d’edat. Borrassà 
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Gràfic 9. Evolució de la població per grans grups d’edat. Ordis 
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Gràfic 10. Evolució de la població per grans grups d’edat. Pontós 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Gràfic 11. Piràmide d’edats. Borrassà 2005 
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Gràfic 12. Piràmide d’edats. Ordis 2005 
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Gràfic 13. Piràmide d’edats. Pontós 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT  
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Un altre aspecte que confirma l’estructura de la població es deriva de l’anàlisi de les mitjanes d’edat 

que presenta el conjunt supramunicipal i que se situen per sobre els 40 anys, tant l’any 2001 com l’any 

2005, denotant l’edat avançada de la població local a tots tres municipis d’estudi. 

Taula 9. Mitjana d’edat (anys) 

Àmbit territorial 2001 2005 

Borrassà 43,8 44 

Ordis 44 40,1 

Pontós 45,9 46,9 

Total tres municipis 44,6 43,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Pontós obté la mitjana d’edat de població més envellida dels tres municipis, superant els 45 anys, tant 

l’any 2001 com el 2005, i evolucionant cap a un progressiu envelliment; de la mateixa manera, 

Borrassà, tot i que de forma menys accentuada, mostra un envelliment dels seus habitants. Però si 

Borrassà i Ordis, assoleixen unes mitjanes d’edat inferiors en relació a les de Pontós, al nivell local de 

tots els municipis, les taxes superen la mitjana dels 40 anys. 

No obstant això, de forma molt significativa pel període (2001-2005), la mitjana d’edat d’Ordis davalla 

en quatre anys (es passa de 44 a 40 anys), situant-se amb el registre més baix, per anys i municipis, 

fruit del rejoveniment de la seva població. Aquesta reducció, evidentment, afecta el promig d’edat del 

conjunt supramunicipal i és la causa que l’any 2005 s’obtingui pel conjunt, un resultat inferior a la 

mitjana d’edat corresponent a l’any 2001. 

A causa de l’envelliment de la població, Borrassà, Ordis i Pontós i, òbviament, el conjunt 

supramunicipal, presenta taxes de natalitat molt baixes, taxes de mortalitat força elevades3 i més 

acusades que a l’Alt Empordà i Catalunya. A aquests resultats per mil habitants, no tan sols hi ha una 

gran diferència sinó un desequilibri entre defuncions i natalitat, resultant un creixement natural de 

signe negatiu i contrari al ja reduït creixement vegetatiu, positiu a l’àmbit comarcal i del conjunt 

territorial. 

Pel conjunt supramunicipal l’any 2005, la diferència entre el nombre de defuncions i naixements és de 

-7 hab., i el mateix any, el creixement natural és negatiu a Borrassà (-7 hab.) i Pontós (-2 hab.), amb un 

feble creixement vegetatiu positiu a Ordis (2 hab.).  Al llarg de període quinquennal (2001-2005) a 

Pontós no es registra cap naixement. 

                                                             

3 Nota: Les taxes es refereixen a la mitjana anual del període quinquennal considerat. 
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En l’evolució quinquennal per municipis i pel total dels tres municipis, en xifres absolutes hi ha 

fluctuacions, tota manera segons les dades més recents, disponibles dels darrers recomptes censals 

1996-2001, s’observa que a tots tres municipis, les taxes de creixement natural són negatives i molt 

elevades i que tan sols el creixement migratori, de signe positiu, compensa la generalitzada pèrdua de 

població.  

L’entrada de nous contingents de població, és el detonant que a Borrassà, Ordis i Pontós obtinguin un 

creixement total positiu, assolint una proporció certament elevada Ordis, amb una taxa de 34,3‰, 

entre 1996 i l’any 2001. 

Pel mateix període 1996-2001, Pontós és el municipi amb una taxa de creixement natural negativa més 

elevada (-5,8‰) i Ordis, malgrat que els naixements són importants, també experimenta un elevada 

proporció de defuncions, fet que origina un balanç negatiu del creixement natural (-4,7‰) Borrassà 

amb una taxa de naixements inferior a Ordis i una taxa de defunció menys acusada que aquell, però 

també força elevada, obté pel període quinquennal un saldo vegetatiu negatiu (-4,8‰). 

Taula 5. Creixement natural i migratori. 1996-2001 

      Creixement Creixement Creixement 

Àmbit territorial Naixements Defuncions natural migratori total 

Borrassà 2,4 ‰ 7,3 ‰ -4,8 ‰ 20,1 ‰ 15,2 ‰ 

Ordis 9,9 ‰  14,6 ‰ -4,7 ‰ 39 ‰ 34,3 ‰ 

Pontós 0,8 ‰ 6,6 ‰ -5,8 ‰ 11,6 ‰ 5,8 ‰ 

Total tres municipis 4,4 ‰ 9,5 ‰ -5,1 ‰ 23,6 ‰ 18,4 ‰ 

Alt Empordà 9,3 ‰ 9,1 ‰ 0,3 ‰ 11,4 ‰ 11,6 ‰ 

Catalunya 9,6 ‰ 8,9 ‰ 0,7 ‰ 6,7 ‰ 7,4 ‰ 

Font: IDESCAT 
 

 DIAGNOSI: 2-Entorn humà 

 

16 



 

 
Taula 6. Evolució creixement natural de la població. Període quinquennal 

Àmbit territorial Any Naixements Defuncions Matrimonis 
Creixement 

natural 

Borrassà 2005 0 7 3 -7 

  2004 5 6 1 -1 

  2003 5 2 0 3 

  2002 1 5 1 -4 

  2001 0 4 1 -4 

 

Ordis 2005 2 0 2 2 

  2004 9 4 0 5 

  2003 4 4 1 0 

  2002 1 1 1 0 

  2001 4 3 1 1 

 

Pontós 2005 0 2 0 -2 

  2004 0 0 0 0 

  2003 0 1 0 -1 

  2002 0 1 0 -1 

  2001 0 1 0 -1 

 

Total tres municipis 2005 2 9 5 -7 

  2004 14 10 1 4 

  2003 9 7 1 2 

  2002 2 7 2 -5 

  2001 4 8 2 -4 

 

Alt Empordà 2005 1.387 1.062 467 325 

  2004 1.283 1.006 515 277 

  2003 1.235 943 421 292 

  2002 1.015 915 337 100 

  2001 940 898 367 42 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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1.4. Moviments migratoris 

L’Alt Empordà es caracteritza, avui en dia, per trobar-se en una fase econòmicament dinàmica, 

atraient nova població. Els creixents moviments migratoris l’any 2005 a la comarca fa que el 

percentatge de població immigrant sigui del 3,5%, xifra notablement superior a la  del conjunt de 

Catalunya (2,3%). Tanmateix, cal tenir en compte que l’arribada de població immigrant, especialment 

a Borrassà, Ordis i Pontós, no és tant acusada com en d’altres municipis a la comarca, especialitzats en 

els serveis o el sector agrícola. 

Els tres municipis d’estudi, reduïts pel que fa a la seva població i sense massa oferta sectorial en 

l’agricultura i els serveis, compta amb un baix nombre d’immigrants, alhora que la seva evolució deixa 

entreveure que les dades no són suficientment representatives per fer afirmacions rotundes en el 

procés migratori local, llevat que és molt rellevant en la compensació del creixement demogràfic total, 

a cadascun d’ells. La proporció d’immigrants estrangers respecte el total d’habitants al conjunt dels 

tres municipis no arriba a l’1,5% sobre el total d’habitants, percentatge molt baix i poc significatiu, bé 

que en l’evolució, el col·lectiu d’immigrants estrangers tendeix a augmentarentre els anys 2000-2005 

passant de 0,3% a 1,5% sobre el total supramunicipal. L’any 2005, al nivell supramunicipal, s’aprecia 

un total de disset persones immigrades, xifra que representa quatre vegades més que la observada 

l’any 2000. 

Borrassà és el municipi que acull la immensa majoria dels nouvinguts pel conjunt supramunicipal 

(70%), mentre que la proporció restant, queda distribuïda entre Ordis i Pontós. En l’anàlisi per 

municipis, s’observa que el percentatge del col·lectiu d’immigrants respecte la població local és del 2% 

a Borrassà, el 0,6% a Ordis i de l’1,2% a Pontós. L’any 2005, lluny del gran volum i la gran diversitat de 

procedències dels immigrants a l’Alt Empordà, a Borrassà, Ordis i Pontós, la majoria d’aquests 

col·lectius  prové de llatinoamèrica (79%), seguit pels de la Unió Europea (14%) i el continent Africà 

(7%). 

Gràfic 14. Procedència de la població immigrant. Àmbit supramunicipal i Alt Empordà 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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1.5. Població activa i ocupada. Atur registrat 

L’estructura de la població segons la relació amb l’activitat econòmica es classifica segons la seva 

participació en aquesta; de manera que quan es parla de població activa i població no activa, pels 

darrers s’entén que inclou les persones que no han treballat mai, les que treballen exclusivament a la 

llar, els estudiants que no treballen, els menors de 16 anys, els jubilats o retirats i els incapacitats que 

no estan disponibles per incorporar-se al mercat laboral.  

La població activa, és el conjunt de totes les persones que es dediquen a la producció de béns de 

prestació de serveis, que estan disponibles per dedicar-s’hi i incorporar-se al mercat de treball. Dins de 

la població activa es troba el total de majors de 16 anys, els ocupats, els que busquen una primera feina 

i els desocupats. 

Taula 7. Població activa, ocupada i aturada 

1991 Actius * Ocupats Aturats Taxa  Taxa  Taxa  

Àmbit 
territorial       

d’activitat 
(%) d’ocupació (%) 

d’atur  

(%) 

Borrassà 194 186 8 49,4 95,9 4,12 

Ordis 143 130 13 56,5 90,9 9,09 

Pontós 90 88 2 52,6 97,8 2,22 

Total tres 
municipis 427 404 23 52,8 94,9 5,39 

Alt Empordà 39.085 35.023 4.062 53,6 89,6 10,39 

2001 Actius * Ocupats Aturats Taxa  Taxa  Taxa  

Àmbit 
territorial       

d’activitat 
(%) d’ocupació (%) 

d’atur  

(%) 

Borrassà 264 254 7 56,1 96,2 2,65 

Ordis 183 170 2 62,5 92,9 1,09 

Pontós 115 109 4 57,5 94,8 3,48 

Total tres 
municipis 562 533 13 58,7 94,6 2,31 

Alt Empordà 46.981 42.725 2.491 56,3 90,9 5,30 

* inclou els que busquen la primera feina i els desocupats 
Nota: D’acord el criteri de l’IDESCAT, les dades de la població ocupada total són referides a la població 
resident o no al municipi. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

En relació als actius i ocupats al nivell supramunicipal i local per a Borrassà, Ordis i Pontós: la 

població de 16 anys i més, el nombre d’actius i el d’ocupats s’incrementa a tot l’àmbit d’estudi entre 

1991-2001. Així al decenni es passa de 817 a 964 majors de 16 anys, de 427 a 562  actius i de 404 a 533, 

de l’any 1991 al 2001, respectivament. 
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Pel conjunt dels tres municipis la taxa d’activitat4 de 1991 és inferior a la comarcal, mentre que deu 

anys més tard, l’any 2001, la supera en dos punts: 58,7% (Total tres municipis) i 56,3% a l’Alt 

Empordà. Pel mateix àmbit supramunicipal, malgrat que al llarg del decenni la taxa d’ocupació davalla 

lleugerament del 94,9% al 94,6%, entre els dos anys de referència, per ambdues taxes: d’activitat i 

d’ocupació supramunicipal, es mantenen molt per sobre les taxes mitjanes comarcals. 

Tanmateix, al nivell dels municipis de Borrassà, Ordis i Pontós, la situació es presenta diferent.  En 

xifres absolutes, tant el nombre d’actius com el d'ocupats els dos anys, 1991 i 2001, augmenta a la 

totalitat d’àmbits locals. A Pontós la taxa d’ocupació es redueix, passant de 97,4% l’any 1991 a un 

94,8% l’any 2001. Contràriament a Borrassà i Ordis, la mateixa taxa d’ocupació incrementa al llarg del 

període, fet que deixa entreveure una lleugera diferència en l’evolució del mercat laboral entre Pontós i 

els altres dos municipis (Borrassà, Ordis); coincidint, a més, que la taxa d’atur5 de l’any 2001 de Pontós 

és la més elevada, d’entre els tres municipis. 

Taula 8. Taxa d’activitat i Taxa d’ocupació 1991 i 2001 (%) 

Àmbit territorial  

1991 
Població de 16 

anys i més Actius * Ocupats 

Taxa 
d’activitat 

(%) 

Taxa 
d’ocupació 

(%) 

Borrassà 393 194 186 49,4 95,9 

Ordis 253 143 130 56,5 90,9 

Pontós 171 90 88 52,6 97,8 

Total tres municipis 817 427 404 52,8 94,9 

Alt Empordà 72.857 39.085 35.023 53,6 89,6 

Àmbit territorial  

2001 
Població de 16 

anys i més Actius * Ocupats 

Taxa 
d’activitat 

(%) 

Taxa 
d’ocupació 

(%) 

Borrassà 471 264 254 56,1 96,2 

Ordis 293 183 170 62,5 92,9 

Pontós 200 115 109 57,5 94,8 

Total tres municipis 964 562 533 58,7 94,6 

Alt Empordà 83.417 46.981 42.725 56,3 90,9 

* inclou els que busquen la primera feina i els desocupats 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

                                                             

4 Taxa d’activitat és  la relació d’actius i la població de 16 anys i més. 

5 Taxa d’atur és la relació entre la població desocupada i la població activa. 
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La taxa de població activa de l’any 2001, per la totalitat dels tres municipis (58,7%), supera la mitjana 

de l’Alt Empordà (56,3%). Ordis obté, amb un 62,5%, la proporció més elevada, per sobre la mitjana 

supramunicipal i la comarcal i tan sols Borrassà (56,1%) no assoleix, per escasses dècimes, el 

percentatge de població activa comarcal. 

En relació a la taxa d’ocupació, a tots tres municipis i també per al conjunt supramunicipal (94,6%), 

aquesta és superior a la taxa d’ocupació de l’Alt Empordà (90,9%). Sobresurt Borrassà amb una taxa 

d’ocupació del 96,2%, per sobre la mitjana supramunicipal i a més de cinc punts del nivell comarcal 

(90,9%), l’any 2001. 

L’evolució d’ocupats per grans sectors d’activitat al llarg del decenni 1991 -2001 al nivell 

supramunicipal, és comú als tres municipis: el retrocés de forma espectacular del sector agrícola al 

mateix temps que la terciarització de Borrassà, Ordis i Pontós, amb un total predomini generalitzat al 

final de la dècada dels ocupats en el sector serveis, per sobre el 50%. 

A part del fort procés de terciarització els valors de creixement negatiu en l’agricultura, més acusats 

que a l’Alt Empordà, van acompanyats per la indústria i recolzats per la construcció que evolucionen 

favorablement, amb fluctuacions interanuals, adquirint localment certa rellevància. 

En l’àmbit general territorial d’estudi, si l’any 1991 el pes dels ocupats agrícoles aportava prop del 40% 

sobre el total sectorial, progressivament davalla i l’any 2001 se situa molt baix, fins i tot per sota el 

total d’aquests a la indústria.  

En línia a aquesta dinàmica evolutiva, el sector secundari (indústria i construcció) l’any 2001, amb un 

25,6% sobre del total d’ocupats supramunicipals, pràcticament duplica la proporció d’aquests al sector 

de l’agricultura (14,4%). 

Gràfic 15. Evolució d’ocupats supramunicipals per grans sectors d’activitat. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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En xifres absolutes, en deu anys, el nombre de persones ocupades al sector agrícola ha decaigut 

passant, pel conjunt supramunicipal, de 150 a 77 treballadors, mentre que els ocupats en serveis han 

augmentat de 146 a 308, entre 1991 i 2001. 

Taula 9. Ocupats per grans sectors d’activitat. Àmbit supramunicipal 

Ocupats Total tres municipis 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

1991 150 62 46 146 404 

1996 96 65 36 197 394 

2001 77 87 61 308 533 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

La variació interanual d’estudi supramunicipal pel període 1991-2001, confirma la forta davallada dels 

treballadors a l’agricultura -48,7% a l’altre pol o extrem del fort increment, superior al cent per cent 

(110%), dels ocupats en serveis, a més de les variacions positives dels ocupats del sector industrial i la 

construcció: 40,3% i 32,6%, respectivament. 

Taula 10. Variació i Taxa de creixement 1991-2001 Ocupats supramunicipals  

  Ocupats 

Període 1991 - 
2001 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

Variació (%) -48,7 40,3 32,6 110,0 31,9 

Taxa creixement 
anual acumulatiu 
(%) -6,5 3,4 2,9 7,8 2,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

En l’anàlisi de l’evolució d'ocupats (residents o no als municipis d’estudi) per grans sectors, 1991 i 

2001, destacar novament la progressiva importància i predomini del terciari, que aglutinen i supera 

més del 50% a Borrassà, Ordis i Pontós, al final del decenni. Cada un d’ells aporta més de la meitat  

d'ocupats d’aquest sector, en relació a la resta d’activitats. Borrassà amb un percentatge d'ocupats en 

serveis del 57,5%, el màxim a Ordis amb 61,2% i el més reduït 53,2% a Pontós, bé que aquest darrer 

municipi té la taxa de creixement 1991-2001 més elevada (12,4%). 
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Taula 11. Taxes de creixement per grans sectors d’activitat (%) 1991-2001 

  Taxes de creixement  (%) 

Àmbit territorial Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

Borrassà -5,5 2,3 6,9 5,9 3,2 

Ordis -7,9 9,2 -2,2 8,5 2,7 

Pontós -5,8 -0,7 0,7 12,4 2,2 

Total tres municipis -6,5 3,4 2,9 7,8 2,8 

Alt Empordà -3,2 -1,7 2,4 3,6 2,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

En contraposició, a cadascun dels tres municipis, sobresurt la generalitzada davallada i retrocés en la 

proporció d’ocupats a l’agricultura que, el mateix 2001, en cap cas aporta ni supera la quarta part dels 

treballadors de la totalitat de sectors d’activitat, assolint reduïdes proporcions. L’ocupació agrícola, de 

menor a major incidència, es troba a Borrassà amb un 11,4%, Ordis 14,7% i Pontós 21,1%. 

Borrassa 

Borrassà consolida progressivament, al llarg de la dècada, la proporció d’ocupats en serveis: de 44,1%, 

54,5 i  57,5% segons els resultats per períodes quinquennals, des de l’any 1991 fins a l’any 2001. No 

obstant això, alhora assoleix molta importància el sector secundari: indústria i construcció, amb un 

31,1% l’any 2001, molt per sobre el 14,1% d’ocupats agrícoles el mateix any. Al municipi l’agricultura ha 

estat l’únic sector d’activitat que entre 1991-2001 ha perdut ocupats, en xifres absolutes i 

percentualment. 

Taula 12.  Evolució ocupats grans sectors d’activitat. Períodes quinquennals. Xifres absolutes 
i (%) 
 Borrassà Ocupats 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2001 29 44 35 146 254 

1996 46 31 15 110 202 

1991 51 35 18 82 186 

 Borrassà Ocupats (%) 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2001 11,4 17,3 13,8 57,5 100 

1996 22,8 15,3 7,4 54,5 100 

1991 27,4 18,8 9,7 44,1 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Ordis 

Especialment destacada és la davallada al municipi en quan el nombre d’ocupats al sector agrícola, 

entre l’any 1991 (43,8%) i l’any 2001 (14,7%), una disminució i pèrdua propera al trenta per cent, 

acompanyada alhora per un progressiu creixement dels ocupats al sector secundari que evoluciona, 

positiva però més lentament, des del 20,8% (1991), 22,4% (1996) i 24,1% (2001), respectivament.  

Els ocupats a la indústria passen de representar el 9,2% l’any 1991 a una proporció significativa de 

17,1%, al final del període. Alhora, Ordis, en relació Borrassà i Pontós, ocupa la proporció i 

especialització més elevada d’ocupats en serveis: 61,2%, l’any 2001. 

Taula 13.  Evolució ocupats grans sectors d’activitat. Períodes quinquennals. Xifres absolutes 
i (%) 
Ordis Ocupats 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2001 25 29 12 104 170 

1996 28 16 8 55 107 

1991 57 12 15 46 130 

Ordis Ocupats (%) 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2001 14,7 17,1 7,1 61,2 100 

1996 26,2 15,0 7,5 51,4 100 

1991 43,8 9,2 11,5 35,4 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
 

Pontós 

Per grans sectors d’activitat, Pontós és el municipi que al llarg de la dècada (1991-2001) compta amb la 

proporció més elevada d’ocupats al sector primari, bé que també sobresurt, pel seu franc retrocés en 

l’activitat del sector agrícola, altrament generalitzada a Catalunya. De la mateixa manera que a 

Borrassà i Ordis, aquesta davallada progressiva suposa la caiguda fins a la meitat d'ocupats sectorials, 

des de l’inici al final del període: l’any 1991 amb un 47,7%, l’any 1996 un 26,2% i el 2001, un 21,1%.  

En sentit invers, a favor de l’increment d’ocupats al terciari, en deu anys, el percentatge d’aquests és 

progressivament més acusat, evolucionant de forma positiva les activitats de serveis i passant, en deu 

anys, a duplicar en escreix la seva proporció: 1991 (20,5%); 1996 (37,6%) i l’any 2001 (53,2%).  
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En quant a nombre d'ocupats en l’activitat industrial i a la construcció, el sector secundari supera, en 

nombre i percentatge, els ocupats al sector agrícola, el darrer any 2001.  

Taula 14.  Evolució ocupats grans sectors d’activitat. Períodes quinquennals. Xifres 
absolutes 
Pontós Ocupats 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2001 23 14 14 58 109 

1996 22 18 13 32 85 

1991 42 15 13 18 88 

 Pontós Ocupats (%) 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2001 21,1 12,8 12,8 53,2 100 

1996 25,9 21,2 15,3 37,6 100 

1991 47,7 17,0 14,8 20,5 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Pel que fa a l’atur registrat6 l’any 2001, per municipis i l’àmbit supramunicipal, en relació a la població 

activa, la taxa és molt reduïda i inferior a la taxa d’atur de l’Alt Empordà de 5,3% el mateix any. 

Podríem dir que, els municipis, no tenen atur (situació d’atur estructural). 

Per municipis l’any 2001, fins i tot Pontós, que dels tres municipis és el que obté la taxa d’atur més 

elevada (3,5%), es troba lluny, gairebé a dos punts per sota la taxa d’atur comarcal, seguit de Borrassà 

(2,6%) i d’Ordis (1%).  

Així, els resultats obtinguts de l’atur registrat són molt febles, i responen més a aspectes puntuals 

laborals de la població; en cap cas estan subjectes a criteris de conjuntura econòmica.  

Un cop més, es constata que l’atur local i supramunicipal l’any 2001 és molt reduït, atès que 

globalment, entre Borrassà, Ordis i Pontós, el nombre total de persones que cercaven la primera feina 

eren cinc i els desocupats sense ocupació anterior, vint i quatre; en conjunt, un pes molt més rellevant 

que els tretze aturats, a tots tres municipis d’estudi, el mateix any. 

Es pot parlar que l’atur per al nivell local i l’àmbit supramunicipal és pràcticament testimonial i una 

amplia majoria de població activa, es troba ocupada en les diferents activitats sectorials, fora o al 

mateix municipi de residència. 

                                                             

6 L’atur registrat és el conjunt de persones, de 16 anys i més, que tenen pendents de satisfer demandes d’ocupació 
a les oficines de treball de la Generalitat (OTG) o a l’INEM a final d’un mes determinat. 
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Taula 15. Taxa d’atur registrat 2001 

Àmbit territorial Actius * Aturats 

 

 

Ocupats 

 

Desocupats 

Cerca 1ª 
feina 

Desocupats 
sense 

ocupació 
anterior 

Taxa 
d'atur (%) 

 

Borrassà 264 7 254 1 9 2,6 

Ordis 183 2 170 2 11 1,1 

Pontós 115 4 109 2 4 3,5 

Total tres municipis 562 13 533 5 24 2,3 

Alt Empordà 46.981 2.491 42.725 667 3.589 5,3 

* inclou els que cerquen la primera feina i els desocupats 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Des d’una perspectiva de gènere, la taxa d’atur pel total dels tres municipis, l’any 2001, mostra que hi 

ha més dones aturades (1,4%) que d’homes (0,9%). Per municipis, tant a Ordis com a Pontós, la 

distribució per sexes és idèntica, mentre que a Borrassa és superior pel sexe femení i decanta el balanç 

supramunicipal a l’enregistrar en situació d’atur, més del doble de dones, que d’homes (1,9% i 0,8%, 

respectivament). 

Taula 16. Atur registrat per sexes. 2001 

    Aturats 2001 Taxa atur 2001 

Àmbit territorial Actius * Homes Dones Total Homes Dones Total 

Borrassà 264 2 5 7 0,76 1,89 2,6 

Ordis 183 1 1 2 0,55 0,55 1,1 

Pontós 115 2 2 4 1,74 1,74 3,5 

Total tres municipis 562 5 8 13 0,89 1,42 2,3 
* inclou els que cerquen la primera feina i els desocupats 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

En xifres absolutes, el darrer any 2006 la proporció d’aturats/aturades per sexes es manté més o 

menys similar a la registrada l’any 2001, amb un nombre de desocupades de gènere femení per sobre 

el d’homes desocupats. Tanmateix, no es denota aparentment ni cal buscar un causa del desequilibri, 

més enllà del comportament que segueix la pauta general a Catalunya. 
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Taula 17. Atur registrat per sexes 2006 

  Aturats 2006 

Àmbit territorial Homes Dones Total 

Borrassà 3 4 7 

Ordis 1 3 4 

Pontós 3 3 6 

Total tres municipis 7 10 17 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Direcció General 
de Treball. Generalitat de Catalunya 

De l’evolució de l’atur registrat a cada un dels municipis s’observa que no hi ha una tendència concreta 

ni definida, amb fluctuacions interanuals, amb alts i baixos difícilment atribuïbles a una causa laboral 

concreta, o que responen a un patró determinat, com sovint passa als municipis industrialitzats: 

deslocalització, clausura o reducció de plantilla de les empreses... 
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2. EQUIPAMENTS I SERVEIS 

2.1. Sanitat 

A l’Alt Empordà, l’any 2006, des del punt de vista de salut pública, es defineixen vuit Àrees Bàsiques 

de Salut (ABS), unitats territorials elementals a través de les quals s’organitzen els serveis d’atenció 

primària. Segons el lloc de residència es pertany a una ABS concreta i és, en l’àmbit territorial de cada 

ABS, que es constitueixen els Centres d'Atenció Primària (CAP) i els consultoris locals. Cada ABS té 

assignat un Equip d'Atenció Primària (EAP) que presta l’atenció al CAP corresponent i un metge o 

metgessa, realitza el desplaçament als consultoris locals. 

Pel que fa a d’altres equipaments sanitaris, el centre general, bàsic i més important de la comarca, és 

l’Hospital de Figueres.7 Aquest centre hospitalari, que presta un servei permanent en règim d’internat, 

amb atenció mèdica d’infermeria i està proveït de llits d’atenció continuada, cobreix a més les 

necessitats d’hospitalització d’aguts i de salut mental per a tot l’àmbit comarcal. 

Borrassà i Ordis pertanyen a una mateixa divisió sanitària que aplega un ampli conjunt de municipis 

de la comarca: l’ABS de Vilafant (codi 267); Pontós en canvi, pertany a l’ABS de Bàscara (codi 080).8  

La població de tots tres municipis, d’acord el Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de 2006, al pertànyer a diferents divisions 

sanitàries, els correspon també diversos Centres d’Atenció Primària; els dos primers municipis el CAP 

de Vilafant, mentre que Pontós, el CAP de Bàscara.  

El destí diferenciat en l’oferta dels serveis sanitaris primaris pels municipis d’estudi, Vilafant i Bàscara 

respectivament, confirmen novament la diferent tendència en els desplaçaments dels habitants i 

corroboren, en aquest sentit, la distinció en la mobilitat de Borrassa/Ordis i de Pontós. 

Però la totalitat dels habitants de l’àmbit d’estudi compten també, en els mateixos municipis de 

residència, amb serveis d’atenció mèdica més elementals en dispensaris locals, que cobreixen el primer 

nivell de les consultes bàsiques, amb dies i horaris de vista diferents, en funció del metge/metgessa de 

capçalera que passa les visites. Els esmentats consultoris o dispensaris, equipaments i serveis 

                                                             

7 Hospital de Figueres: 3,1 Llits per 1000 hab. i 1,8 llits d’aguts per 1000 hab.; ràtios inferiors als 4,8 llits i 2,6 llits 
d’aguts per 1000 hab. de Catalunya. 

8 http://www.gencat.cat/salut/
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d’utilització pública, es troben situats a les mateixes dependències consistorials de Borrassà, Ordis i 

Pontós i cobreixen les necessitats mèdiques de proximitat dels habitants locals. 

Tot i que habitualment, des de Borrassà, Ordis i Pontós, els desplaçaments per anar al CAP assignat es 

realitzen en transport privat, això no exclou la necessitat d’un mitjà de transport públic interurbà que, 

de forma regular, permeti l’accés als centres d’atenció primària corresponent; especialment com és el 

cas, quan hi ha un bon nombre de població d’edat avançada i reduïda autonomia per a fer 

desplaçaments amb vehicle propi. 

Ressenyar que fa pocs anys, a petició del consistori d’Ordis, es va fer constar les deficiències del 

trajecte que realitzava l’autobús del Servei de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya, entre 

Ordis i Figueres - estació d’autobusos- sense parada al CAP de Vilafant, així com la necessitat de 

solucionar aquesta mancança per poder efectuar les visites mèdiques al centre sanitari assignat. El 

problema va quedar resolt al seu dia, al modificar l’itinerari de la línea d’autobusos públics fins el 

mateix CAP de Vilafant, ampliant a més la franja horària de funcionament, en benefici dels habitants 

d’Ordis i també de Borrassà, entre d’altres poblacions veïnes.  

En l’actualitat aquest servei dels desplaçaments des dels llocs de residència fins el CAP de Vilafant, 

queda cobert i no presenta dèficit per a Borrassà i Ordis, situació que no es presenta tan favorable pels 

habitants de Pontós, a l’hora de desplaçar-se fins el CAP de Bàscara. 

Afegir que, per aquests municipis petits, és mol important tenir les necessitats cobertes en relació als 

serveis bàsics i no haver de deslaçar-se més lluny del compte per exemple per anar a cal metge. 
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2.2. Educació 

Una de les característiques comunes als tres municipis d’estudi; Borrassà, Ordis i Pontós, és que el 

reduït nombre de població infantil en edat d’escolarització voluntària (educació infantil) i 

d’ensenyament obligatori (educació primària i secundaria).  

Borrassa  Ordis 

A Borrassà, i també a Ordis, la totalitat de centres d’educació són de titularitat pública, bé que tan sols 

s’imparteix educació infantil i primària obligatòria. Per a cursar educació secundària obligatòria 

(ESO), cal desplaçar-se i anar als centres, públics o privats, fora les respectives localitats, amb una 

àmplia oferta a Figueres. 

Des del curs 1997-1998, amb l’objectiu d’unificar esforços i optimitzar recursos, es constitueix i posa en 

funcionament la Zona Escolar Rural ZER Canigonenca.9 Amb seu a Ordis, aquesta ZER agrupa els 

centres d’educació infantil i primària públics de tres municipis, propers entre sí: CEIP de Borrassà 

(Borrassà), CEIP Marinada (Ordis) i CEIP Montserrat Vayreda (Lladó). Tot i tenir seu a Ordis cal 

comentar que la Direcció és alterna i de caràcter anual. 

Tots tres centres comparteixen un mateix projecte curricular, un projecte educatiu i una programació 

anual d’actuacions conjuntes: sortides, pedagògiques, trobades festives, edició de la revista DiZERta... 

El reduït nombre d’alumnes que aplega cada escola, a Borrassa i també a Ordis, junt amb els alumnes 

de Lladó, permet als mestres desenvolupar una atenció més propera. L’agrupació, en una sola zona 

dels tres centres, ha enfortit el coneixement mutu, la realització de trobades i poder compartir 

activitats conjuntes amb la mainada d’aquestes poblacions veïnes.  

Des del punt de vista pedagògic aquest projecte, desenvolupat a molts nuclis de població rurals de la 

geografia catalana, és molt interessant per facilitar, amb especial visió de futur, l’arrelament dels més 

joves a la població de residència així com per enfortir els vincles i les relacions entre els seus habitants: 

grans i petits. 

                                                             

9 http://www.xtec.es/centres/b7007622/present1.htm
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Aquest aspecte ha suposat donar una atenció molt personalitzada als alumnes. 

Taula 18. Centres d’ensenyament. Curs 2006-2007  

Borrassà Sector públic 

  centres unitats alumnes 

Educació infantil 1 1 9 

Educació primària 1 2 16 

Educació secundària 0 0 0 

Total 1 3 25 

Ordis Sector públic 

  centres unitats alumnes 

Educació infantil 1 0 10 

Educació primària 1 2 12 

Educació secundària 0 0 0 

Total 1 2 22 

Font: Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya 

Des del 1947 Ordis disposa de Llar d’Infants municipal i, pel curs escolar 2006-2007,  es va inaugurar 

la guarderia o llar d’infants d’Ordis: “Els cargolets d’Ordis”, que està gestionada per la fundació Petit 

Reig i supervisada per l’AMPA, amb el suport del propi Ajuntament. Aquesta llar té una capacitat per a 

trentena d’infants, capacitat màxima prevista per aquest nou equipament escolar, la construcció del 

qual s’ha realitzat amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Girona i de l’Ajuntament d’Ordis. 

Pontós 

Des del tancament de l’activitat d’ensenyament a les Escoles Públiques,10 el curs 1988-1989, a Pontós 

no hi queda cap centre d’educació, ni públic ni privat.  

Així doncs, des de fa aproximadament deu anys, tota la mainada, pel capbaix una vintena de nens i 

nenes en edat d’escolarització, es deplacen fora de la seva població de residència per realitzar els 

estudis obligatoris.  

Per proximitat i fàcil accessibilitat veïnal, el CEIP Joan Reglà a Bàscara, és el principal destí que els 

correspon i acull els estudiants de Pontós, com també ho són els diversos centres a Figueres, amb una 

amplia oferta d’ensenyament públic i privat. En l’actualitat, l’edifici de les Escoles Públiques de Pontós, 

                                                             

10 Les Escoles Públiques de Pontós van ser inaugurades l’any 1901. 
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tot i que no s’imparteix educació, és un equipament pel poble on s’hi desenvolupen activitats 

socioculturals. 

És important assenyalar aquí que majoritàriament els desplaçaments a Bàscara es fan en trasport 

particular per què els pares no consideren que l’horari de l’autobús no és l’òptim ja que deixar als nens, 

molt petits, massa estona fora el pati sense tenir les aules obertes. 

En general, el baix nombre d’estudiants als tres municipis d’estudi, a partir de cert nivell, és a dir, en 

educació secundària obligatòria (ESO), així com més endavant per cursar Batxillerat i ensenyaments 

professionals específics dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, és necessari el desplaçament 

dels alumnes fora de les respectives poblacions, preferentment Figueres, amb disponibilitat d’Instituts 

d’Ensenyament Secundari públics (IES) o centres de titularitat privada.  

En general, tant per Borrassà, Ordis com Pontós, la mobilitat quotidiana per raons d’estudi, d’alumnes 

en edat d’escolarització i més especialment pels nivells d’educació secundaria obligatòria, és molt 

elevada. 

La manca d’un transport públic escolar en destinació als centres d’ensenyament de Figueres, pels 

trams d’edat compresos fins els setze anys, presenta problemes als alumnes i famílies. La dependència 

de tercers, als grups d’edat que no arriben a la majoria d’edat per a la conducció de vehicles, resulta 

dificultós i complex per compaginar l’horari escolar de la canalla amb l’horari laboral familiar, 

mostrant incompatibilitats i despeses familiars addicionals, a més d’una elevada mobilitat quotidiana 

per raons d’estudi. 

Quant a l’ensenyament universitari, sense dades disponibles, en l’actualitat els joves poden formalitzar 

la matricula de grau superior a les Universitats i Facultats de la UdG existents a Girona. Sempre i quan 

hi hagi adscrita l’opció d’estudis escollida, amb una àmplia oferta, els joves es desplacen fins a la 

capital del Gironès, mitjançant l’ús de transport ferroviari o vehicle particular compartit.  

Tot i que els tres municipis d’estudi queden més distants dels centres universitaris de la demarcació de 

Barcelona, 130 i 140 km aproximadament, un cert nombre d’estudiants universitaris, també opta per 

matricular-s’hi; és aleshores que sovint van a Barcelona i tornen els caps de setmana a Borrassà, Ordis 

i Pontós, compartint habitatge d’estudiants a aquesta capital. 
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2.3. Cultura i lleure 

L’Empordà ha estat font d’inspiració per a nombrosos personatges il·lustres, artistes i escriptors i la 

memòria col·lectiva manté per tradició, oral i escrita, les aventures i desventures de personatges 

populars locals.  

El reconegut cronista figuerenc, Josep Mª Figueres Bernils i Mach, glosa i descriu la història del 

Rellotger de Creixell, cap d’una banda de malfactors a la darreria del segle XIX, al que se li atribueixen 

robatoris i assassinats per tota la contrada, fins a ser executat públicament a Girona. 

En l’ordre de personatges il·lustres, Ordis conserva un viu i especial record d’Alexandre Deulofeu i 

Torres (l'Armentera,1903-Figueres,1978) polític i filòsof que va escriure "Matemàtica de la història", 

una teoria cíclica sobre l’evolució de les civilitzacions. També ha estat mereixedor de fort 

reconeixement Carles Fages de Climent (Figueres,1902-1968) al recrear literàriament, entre d’altres, el 

sabater d’Ordis a “Balada del Sabater d’Ordis”, publicació prologada per Eugeni d’Ors i amb epíleg i 

il·lustracions de Salvador Dalí. 

L’oferta cultural i lúdica de Borrassà, Ordis i Pontós és diversa i es realitza en equipaments públics 

òptims per a desenvolupar-hi diferents i múltiples activitats.11 En cap dels tres municipis es disposa 

d’una biblioteca i/o arxiu d’utilització pública.  

Ressenyar en l’àmbit de cultura popular més tradicional, l’existència d’artesans que, de forma 

anònima, practiquen els oficis i treballs de fusta i forja. 

La proximitat entre les tres poblacions d’estudi permet que els habitants d’uns i altres nuclis, es 

desplacin per assistir a les exposicions, presentacions, fires i actes diversos que s’hi organitzen i no tan 

sols assistir-hi, sinó participar-hi. L’exemple més recent, es troba a la tercera mostra de la Fira de 

l’Ordi12 organitzada per l’Ajuntament d’Ordis, patrocinada per la Generalitat de Catalunya, la 

Diputació de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i amb la col·laboració de diverses entitats, 

entre les que hi figura l’Ajuntament de Borrassà.  

                                                             

11 Una majoria, tot i que resten aspectes pendents de millora, estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda. 

12 L’ordi per a l'alimentació humana s'utilitza principalment en l'elaboració de la cervesa i en forma de flocs de 
cereals, a més de diverses menges culinàries i begudes com l’aigua d’ordi o orxata, recepta inclosa al cartell i tríptic 
de presentació de la Fira d’enguany. També se’n poden fer productes per a la bellesa, la salut... 
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Borrassà 

El Centre Cívic de Borrassà, aplega la majoria d’actes i activitats socioculturals de la població: 

exposicions, representacions teatrals, concerts de música, balls, etc. a més de les activitats formatives 

com el “Taller de manteniment de memòria”, destinat a la vellesa o els “Tallers d’aprenentatge 

d’informàtica” i fins i tot el lliurament de regals per a  la mainada la diada de Reis. Aquesta gran sala 

interior multifuncional, permet el desenvolupament de tot tipus d’activitats. 

Amb servei de bar, el Centre Cívic de Borrassà, és el punt de trobada diària especialment per a la gent 

gran, que juga a la botifarra, al dominó, llegeix la premsa diària o mira la televisió. El jovent 

borrasanenc també disposa d’una sala de reunions i jocs, un espai per assajos musicals (caraoque) i 

representacions teatrals. Els capvespres de primavera i a l’estiu, la població fa tertúlia a l’exterior i hi 

prèn la fresca.  

El camp de futbol, aplega una de les entitats esportives veïnals més antigues de l’associacionisme local 

i l’equip de futbol gaudeix de reconeixement comarcal. El Futbol Club Borrassà, que segons sembla ser 

va ser fundat als anys trenta,13 en l’actualitat continua actiu. 

En relació a mitjans de comunicació locals, l’Ajuntament de Borrassà edita i fa difusió del Butlletí 

d’Informació Municipal, amb temàtiques diverses, pròpies de l’activitat consistorial i dels vilatans. 

A Borrassà s’organitzen diverses festes locals com la Festa de la Vellesa, la Festa Major, la Festa petita 

de Sant Sebastià, la Fira de Corpus i Flors, iniciada l’any 2006, així com la reconeguda Fira i Festa de 

l’allioli de Creixell, a tocar a la font de les Curculles. 

                                                             

13 Butlletí d’Informació Municipal núm. 3. Ajuntament de Borrassà. 
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Ordis 

En relació els equipaments socioculturals públics, Ordis compta amb el Centre Cultural de Santa 

Caterina i el Centre Social d’Ordis i, per a la pràctica d’esports la pista poliesportiva. En aquest mateix 

àmbit recreatiu l’Associació BTT organitza passejades en bicicleta tot terreny per la zona. 

El més rellevant però, atès la recent dinamització, atractiu i impuls que aporta a tots els veïns, vectors 

socials i col·lectius de la població local, és la Festa de l’Ordi que enguany, l’any 2007, ha celebrat la 

seva tercera edició. Amb múltiples activitats relacionades amb el conreu i la collita d’aquest cereal: des 

d’exposicions, mostra gastronòmica, xerrades, fira... i espectacles de música, més o menys tradicionals, 

l’objectiu és difondre i recuperar-ne la importància que ja de vell antuvi havia tingut la seva producció 

a la població. 

Ordis, ret honor al seu propi topònim i organitza una fira dedicada al cereal que li dóna nom, l’ordi, 

l’element essencial per elaborar la cervesa. Però la festa d'Ordis no és, ni vol ser una festa de la cervesa 

com les que s’organitzen en d’altres poblacions inspirant-se en l'Oktoberfest de Munic, sinó que dóna a 

conèixer les mil i una utilitats d’aquest cereal, que també serveix per elaborar l’orxata, els brunyols, les 

crêpes, el suc d’herba d’ordi o el pa àzim jueu. 

El mitjà de comunicació local: L’Ordienc, elaborat, editat i distribuït des de l’Ajuntament entre el 

veïnat, presenta regularment temes d’informació local: bones pràctiques ambientals, calendari d’actes, 

modificacions horàries del transport públic i un llarg etcètera. L’Ordienc, alhora que promou la 

participació dels vilatans amb escrits i cartes obertes, també recull un bon nombre articles de fons, 

dedicats a recuperar la història i memòria local a través d’anècdotes, curiositats i troballes. A través de 

la recerca i recopilació de documentació, escrita i gràfica, la publicació també mostra les formes de 

vida de pagès del passat local. És previst en un futur, poder penjar a la pàgina web aquest butlletí 

informatiu, per consultar i accedir-hi en línia. 

Des d’un punt de vista més festiu i tradicional, a Ordis se celebra la Festa Major i la Festa de la 

Candelera (antigament era un Aplec i ara és una festa laboral), amb un programa d’actes diversificat, 

per a tots els gustos i públics. Al nivell privat, dir que l’aeroclub d’Ordis, situat al veïnat de Pols, ofereix 

la possibilitat d’enlairar-se en ULM i gaudir de les panoràmiques de la comarca. Destaquen també la 

festa de Sant Nicolau i la del dilluns de Pasqua. 
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Pontós 

Pontós, tot i ser un municipi amb un reduït nombre de població, és un important centre d’atracció pel 

denominat “turisme cultural”, gràcies a l’emplaçament del jaciment arqueològic ibèric i museu annex 

de Mas Castellar, comentat a bastament al capítol referit a patrimoni local. 

Tanmateix remarcar que un dels majors atractius, des de finals de juny a mitjans de setembre, és la 

Piscina municipal i la Pista poliesportiva, en les quals hi practiquen tota mena de jocs i esports, tant els 

residents com la mainada allotjada a la casa de colònies. La resta de l’any, el principal centre de 

trobada col·lectiva local d’esbarjo és el Local Social i Cultural de Pontós, especialment per a “... les 

dones que juguen a cartes i hi fan petar la xerrada...”14 a més de la Sala d’exposicions situada a 

l’edifici de l’Escola Pública. 

Entre les entitats populars destacar l’Associació de Caça Bon Repòs i l’associacionisme i moviment 

veïnal amb una gran afició sardanista. Com és habitual a la majoria de poblacions, la celebració 

d’encontres i actes es produeix per les festes majors: Festa de Santa Anna, la Festa de Sant Martí i la 

Festa de la Primavera.  

Quant a temes culturals, que n'hi ha pocs, des de fa quatre anys L'Associació Cultural el Pont de 

l'Oreneta ha organitzat organitzat dos concerts de l’Orquestra de Cambra de l'Empordà, una obra de 

teatre, quatre marxes a peu amb diferents itineraris per a conèixer el territori i publiquen 

periòdicament una revista, el Safareig, que es distribueixen a tothom i fins itot, les fan arribar a l'Arxiu 

Històric de l'Alt Empordà i al de la Diòcesi.  

Durant el mes de setembre de 2007 hi ha hagut, durant tres dies, el 4rt Festival de teatre MAPA 07, 

que ha estat un gran èxit amb una gran afluència de públic, tot i que amb anterioritat es realitzaven a 

Sant Mori. El  MAPA l'organitza la companyia de teatre Ernesto Collado i la de dansa Dr. Alonso 

dirigida per Tomas Agaray.  

Finalment, destacar un personatge, nascut a Olot, que va quedar orfe de ben petit i va passar a ser 

pontosí al adoptar-lo un seus oncles.  En Joan Puig Manera, pintor i creador de l'estil cinètic a Paris, 

estil que va propulsar més tard Victor Vaserely. 

 

                                                             

14 Pontós: “Passat i present”, Verdaguer i Font, Pere 
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3. ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

3.1. Agricultura i ramaderia 

És important subratllar, a l’Alt Empordà, la disminució de superfície de conreu i les causes principals 

són l’abandó d’algunes terres poc accessibles a la maquinaria agrícola, el baix preu i la poca rendibilitat 

dels productes i especialment l’acusada demanda de sòl en el procés urbanitzador, a bona part de la 

comarca. La inestabilitat dels preus dels productes agrícoles, és un problema afegit al món rural, amb 

l’aparició de nous cultius (gira-sol, colza...) conreats pels interessos dels preus de mercat i atrets per les 

polítiques de subvenció.  

Les transformacions agràries més generals, amb especial afecció al sector primari, sens dubte també 

han repercutit a Borrassà, Ordis i Pontós, poblacions rurals i tradicionalment amb principal base 

d’activitat econòmica agrícola i ramadera.  

En un sentit ampli i generalitzat, la introducció de varietats més productives i resistents és progressiva, 

quedant marginals certs conreus i alguns animals de granja tradicionals i característics de la plana 

empordanesa. A grans trets, predomina el secà i entre les gramínies, els cereals farratgers més cultivats 

a l’Alt Empordà són l’ordi, la civada, el blat i el blat de moro, destinats al consum del bestiar i atenent 

la superfície ocupada, la comarca es posiciona entre les capdavanteres a Catalunya. 

Tanmateix de la coexistència d’un mosaic de conreus de cereals15 alternant amb farratges de pinso pel 

bestiar, s’ha passat a un conjunt d’explotacions intensives amb conreus de diferents varietats i també 

un seguit de granges, bàsicament de porcí d’engreix i aviram, amb una minsa presència de vacum i 

d’ovelles tant a Ordis com a Pontós. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granja a Borrassà 

                                                             

15 Dit de cadascuna de les plantes conreades de la família de les gramínies el fruit de les quals (gra), és 
particularment ric en glúcids i susceptible d’ésser transformat en farina, i serveix d’aliment a l’home i als animals 
domèstics. 
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Si les característiques físiques i climàtiques de l’Alt Empordà han propiciat de vell antuvi el predomini 

de l’activitat agrícola i ramadera, tanmateix amb el pas del temps, la comarca ha viscut diferents canvis 

i transformacions que han afectat el pes del sector agrari, com també succeeix a Catalunya. Aquesta 

forta davallada sectorial, que sens dubte incideix al conjunt de Borrassà, Ordis i Pontós, mostra signes 

i una tendència decreixent, en favor dels serveis. 

De l’anàlisi del sector d'ocupats als tres termes i pel conjunt supramunicipal,16 el percentatge al sector 

agrícola ha disminuït i retrocedit en el període 1991-2001. Però, tot i la pujança del sector terciari i els 

baixos percentatges i declivi ocupacional del sector agrícola i ramader, és important tenir en compte 

que, el primari, segueix gaudint de gran importància i forta participació en l’activitat econòmica de 

Borrassà, Ordis i Pontós i que les terres treballades, ocupen gran part de les respectives superfícies 

municipals. 

L’evolució de la superfície agrícola utilitzada (SAU) als tres municipis, pel període 1982-1999 és prou 

il·lustrativa i caracteritzada per una àmplia majoria i absolut predomini d’hectàrees conreades de secà, 

davant les dedicades a cultius de regadiu, tot i el retrocés superficial. 

Taula 19. Evolució de la superfície agrícola utilitzada (SAU).Supramunicipal  

Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU) 

  Total Secà Regadiu 
Terres 

llaurades 
Pastures 

permanents 

Any explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 

1982 254 2.198 172 2.050 78 131 250 2.181 4 17 

1989 210 2.053 125 1.884 84 119 209 2.003 1 50 

1999 111 2.005 61 1.809 48 187 109 1.996 2 9 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT  

Globalment també s’aprecia la tendència progressiva a reduir el nombre d’explotacions, tant en les 

terres llaurades de secà com de regadiu, si bé es manté molt elevat el nombre total d’hectàrees 

cultivades, amb una escassa variació, des de l’inici a finals del període observat, que passa de les 2.198 

ha a les 2.005 ha, pel conjunt supramunicipal. 

Tot i la reduïda aportació que representen les pastures permanents sobre el total de la SAU, en el 

darrer decenni 1989-1999, aquestes també acusen un retrocés, qui sap si a redós de la davallada dels 

ramats d’ovelles i de la cabana de bestiar, estabulada en granges. 

                                                             

16 Vegeu apartat 2.1.5. Població activa i ocupada. Atur registrat. 
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Maquinària agrícola a Creixell Explotació ramadera a Pols 

Insistir que entre 1982 i 1999 s’observa clarament una progressiva i forta regressió del nombre 

d’explotacions agràries, disminuint aproximadament a més de la meitat, fins a situar-se al final del 

període amb un total de 111, xifra molt llunyana a les 254 censades, al conjunt supramunicipal, l’any 

1982.  

Però cal considerar que aquesta important reducció de titulars no va acompanyada, en la mateixa 

proporció, de la disminució en hectàrees de la SAU, situació que dibuixa i deixa entreveure una 

tendència a la concentració parcel·laria. Les terres són menades per un menor nombre de propietaris, 

esdevenint conreus extensius, de major mida superficial. 

Tot i l’escassa participació dels cultius de regadiu en el total de la SAU supramunicipal, la superfície 

destinada a aquests augmenta sensiblement entre 1982 i 1999, passant d’ocupar 131 hectàrees a 187 

ha, el darrer any. No obstant això i d’acord amb la tendència decreixent en el nombre d’explotacions 

dedicades als cultius de secà, les terres de regadiu, quantitativament també redueixen el seu nombre. 

De les 84 explotacions agrícoles existents l’any 1989 es passa, deu anys més tard, a un total de 48 

explotacions. 

En l’àmbit supramunicipal, aquest procés evolutiu del camp a la concentració de terres, altrament 

generalitzat a Catalunya, respondria alhora que facilitaria i permetria als pagesos, entre un gran 

ventall de factors de conjunturals, rendabilitzar les inversions efectuades: sigui en l’adquisició, el 

lloguer de maquinaria agrícola, els jornals, etcètera, per obtenir-ne millores en la productivitat.  

A diferència d’altres àrees de la comarca, especialitzades i dedicades intensivament a tractar i 

comercialitzar productes del camp derivats dels conreus llenyosos com la vinya i l’olivera (vi i oli), ni a 

Borrassà, Ordis i Pontós hi ha constituïda cap cooperativa agrícola.  

La vinya i l’olivera, a tot l’àmbit d’estudi, en l’actualitat és pràcticament testimonial i no gaudeix de la 

importància que havia tingut en èpoques pretèrites, esdevenint avui uns cultius residuals.  
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L’escàs nombre d’hectàrees d’oliveres a Borrassà, Ordis i Pontós, amb disset explotacions totals l’any 

1999, ocupa correlativament: 5 ha, 2 ha i 1 ha, a cada un dels municipis. La reduïda presència deixa 

entreveure que els fruits van més destinats al consum particular que no a la comercialització. 

En inferiors condicions d’ocupació superficial es troba la vinya i per tant sense activitat vitivinícola al 

nivell municipal. Pontós és, dels tres municipis, l’únic terme d’entre els tres, que disposa d’aquest tipus 

de conreu, amb dues explotacions i un total de 4 ha.  

En relació als arbres fruiters de secà, només Borrassà compta amb una explotació, que no arriba a 

superar l’hectàrea. 

En la distribució de l’aprofitament supramunicipal de la SAU, l’últim any amb dades disponibles 1999, 

sobresurt que el major pes que recau a Pontós 44%, seguit per unes proporcions equitatives i inferiors, 

a Borrassà i Ordis: 29% i 27%, respectivament. 

Gràfic 16. Aprofitament de la SAU 1999 

29%

27%

44%
Borrassà      

Ordis           

Pontós        

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Seguint la dedicació agrícola de la majoria de conreus de secà al país i també a l’Alt Empordà, l’any 

1999 les terres llaurades a Borrassà, Ordis i Pontós, tenen un absolut predomini dels conreus 

herbacis17; cereals per gra: blat i ordi principalment, llevat que la diferència en la distribució, en 

comparació a la comarca, és molt més accentuada si es considera l’escassa participació del regadiu 

(10%), respecte el secà. De fet, no cal anar més enllà, es tracta d’una característica intrínseca dels sòls, 

els recursos hídrics i la climatologia pròpies de l’interior de la plana altempordanesa. 

                                                             

17 Inclou els guarets i les hortes familiars. 
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Taula 20. Distribució de terres llaurades 1999 

  Terres llaurades (ha) 

Àmbit territorial secà regadiu 

Borrassà                          563 21 

Ordis                                509 20 

Pontós                              737 144 

Total tres municipis 1.809 185 

Alt Empordà                   30.911 8.607 

Catalunya                        919.410 237.418 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT  

En xifres absolutes el nombre d’hectàrees de terres treballades l’any 1999 a Pontós, tant de secà com 

regadiu, és molt superior a les de Borrassà i Ordis, essent, el municipi més agrícola d’entre els tres. 

Alhora en l’àmbit del territori supramunicipal, Pontós també disposa d’una proporció molt més 

rellevant de regadiu 16,9%, si es compara amb els dos municipis veïns.  

Sobre el total conreat l’any 1999: Borrassà 584 ha i Ordis: 529 ha, el regadiu respecte el secà, aporta 

una reduïda participació del 3,5% i 3,7% respectivament.  

Gràfic 17. Distribució de terres llaurades de secà i regadiu 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT  
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Pel que fa a la tipologia de conreus, l’any 1999, és evident que en l’àmbit supramunicipal dominen 

bàsicament als herbacis de secà, amb un predomini de cereals de secà: l’ordi i el blat (67,8%) per 

davant la resta de productes agrícoles. Amb relativa presència i molt lluny dels esmentats cereals, es 

troba el conjunt de conreus farratgers, destinats bàsicament al bestiar: la civada, el blat de moro i la 

melca. 

Gràfic 18. Conreu d’herbacis 1999 Borrassà, Ordis i Pontós  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT  

La temporalitat de les dades censals oficials elaborades cada deu anys, no acompanyen gaire a conèixer 

la situació real del camp d’avui dia, bé que deixen entreveure una primera aproximació de quina és la 

situació del sector agrícola en l’àmbit d’estudi supramunicipal.18

En la mateixa línia de treball s’ha procedit a la recerca de dades que, tot i ser de l’any 1999, aporten 

informació complementaria, com són les referides a l’evolució de la superfície forestal en l’àmbit 

municipal.19  

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), atribueix com a principal factor de 

l’increment de superfície forestal a Catalunya a l’abandonament de les terres de conreu.20 No obstant 

aquesta tendència territorial generalitzada, Borrassà, Ordis i Pontós, són una excepció atès que als tres 

municipis es produeix una situació inversa decreixent.  

                                                             

18 En aquest sentit vegeu també “L’Ordi i el conreu de cereals. Testimonis gràfics d’una transformació. Ordis, 
1930-2005”. Gifre Ribas, Pere 

19 Tècnicament es considera que el terreny forestal és el tipus de superfície coberta d’arbres o arbustos, no 
destinada a finalitats agrícoles.  

20 El CREAF estima que en l’actualitat, els sòls forestals ja ocupen el 61% la superfície total de Catalunya. 
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Entre 1982 i 1999, la superfície forestal a Pontós tot i mantenir-se com el municipi de l’àmbit d’estudi 

supramunicipal amb major massa forestal, passa d’ocupar 309 a 189 hectàrees. En el mateix període, 

Borrassà també retrocedeix en el nombre d’hectàrees forestals: de 164 a 74 hectàrees i Ordis, de forma 

menys acusada, passa de les 144 ha les 137 ha totals. 

La pèrdua de superfícies forestals municipals podria deixar entreveure, entre múltiples factors, la 

necessitat de la pagesia local a obtenir un major aprofitament i rendibilitat agrícola o també el canvi 

d’usos del sòl pel procés urbanitzador... obrint, un canvi sectorial. 

Tanmateix, la manca de disponibilitat de dades recents impedeixen contrastar i verificar del cert les 

causes reals d’aquesta situació local i supramunicipal i tenir una visió actualitzada, en un moment en 

que el sector agrícola a Catalunya, no gaudeix de les condicions d’anys enrere. 

Ramaderia: 

L’activitat ramadera té un important pes a tota la comarca, especialment el sector porcí, l’aviram, l’oví, 

el boví, i Borrassà, Ordis i Pontós, no en són una excepció, en la mesura que la ramaderia esdevé un 

element primordial de les respectives economies locals. Seguint la línia d’especialització general a l’Alt 

Empordà de l’any 1999, la cabana porcina i també l’aviram, tenen un paper rellevant en l’estructura 

ramadera supramunicipal, tant en nombre d’explotacions com en caps de bestiar, sobresurtin ambdós 

subsectors ramaders per davant la dedicació al bestiar oví, boví i cabrum, el darrer pràcticament 

residual.  

Al nivell supramunicipal, les darreres dades disponibles corresponents a l’any 1999, mostren que 

l’aviram compta amb el major nombre de caps (75.985) mentre que el sector porcí, compta amb el 

major nombre d’explotacions (32). 

Si des de principis dels anys vuitanta i fins a finals els noranta, els sectors de l’aviram i del porcí 

augmentaven notablement i ocupaven un espai significatiu de l’activitat ramadera de Borrassà, Ordis i 

Pontós, del treball de camp, a 2007 i sense dades disponibles, se’n desprèn que el primer subsector 

localment ha perdut pes. Tot i no disposar de dades recents, la concentració d’explotacions d’aviram a 

d’altres zones geogràfiques de Catalunya, junt amb les fluctuacions de preus del mercat, la grip aviar, 

els factors conjunturals... es pot avançar que, en l’actualitat, hi ha una reducció presencial del bestiar 

aviar, tant a Borrassà, Ordis com a Pontós. 

En l’àmbit supramunicipal, segons les darreres dades disponibles de 1999, quant a nombre de caps de 

bestiar hi predomina: l’aviram (75.985 caps) i els porcs (29.809), a força distància se situa el bestiar 

oví (2.216), el boví (1.191), les conilles (745) i el cabrum (28). Tanmateix, en nombre d’instal·lacions, el 
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major pes recau a les 32 granges de porcí, seguides de les 19 d’aviram, 13 de bovins, 9 de conills, 7 de 

oví i 2 de cabrum, que òbviament ocupen una posició menys rellevant. 

Taula 21. Nombre de caps de bestiar per espècies i explotacions 1999 

Àmbit 
territorial Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram 

Conilles 
mares 

 explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps 

Borrassà 6 579 3 807 2 28 16 22.931 3 28.004 2 700 

Ordis 4 355 2 927 0 0 8 3.274 6 47.136 3 13 

Pontós 3 257 2 482 0 0 8 3.604 10 845 4 32 

Total tres 
municipis 13 1.191 7 2.216 2 28 32 29.809 19 75.985 9 745 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT  
 

Gràfic 19. Caps de bestiar. Àmbit supramunicipal 1999 

29.809

75.985

7451.191 2.216 28

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles
mares

Bovins
Ovins
Cabrum
Porcins
Aviram
Conilles mares

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT  

El nombre d’explotacions destinades a la cria d’aviram i/o la producció d’ous pel conjunt 

supramunicipal és elevat, amb una majoria de granges de dimensió petita a Pontós: deu, amb una 

reduïda xifra de 845 caps. La major concentració i forta especialització sectorial es troba a Ordis, que 

compta amb 47.136 caps d’aviram en tan sols sis explotacions, esdevenint aquest àmbit territorial el 

que aglutina la majoria d’aquesta espècie animal als tres municipis d’estudi (62%). 

Borrassà, tot i disposar tan sols de tres explotacions d’aviram aporta amb 28.004 d’aus de granja, una 

proporció considerable al conjunt supramunicipal (36,8%) i se situa, amb aquest tipus de bestiar, molt 

per davant de Pontós.  
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La relació existent entre nombre de granges i caps d’aviram indica que les explotacions a Ordis i 

Borrassà, a diferència de les situades a Pontós, són de mida gran i d’elevada capacitat en nombre de 

places. 

Però si a l’any 1999 és significativa la presència d’aviram, especialment a Ordis i també a Borrassà, les 

trenta-dues explotacions de bestiar porcí al conjunt supramunicipal denoten la rellevància d’aquest 

subsector ramader. 

En relació al volum de bestiar porcí, Borrassà, amb una xifra propera als vint i tres mil porcs l’any 1999 

(22.931 caps) supera, en escreix, els prop de set mil caps (6.878) existents conjuntament entre Ordis i 

Pontós. Al municipi també es concentren el doble d’instal·lacions porcines (16 en total) a les destinades 

a aquest tipus de bestiar a Ordis i Pontós, amb vuit explotacions respectivament a cada un d’ells. 

Així doncs, el sector porcí es concentra i és d’especialització majoritari a Borrassà, amb el 76,9% de 

caps i 50% d’explotacions ramaderes sobre el total sectorial supramunicipal, mentre que a Ordis i 

Pontós, tot i ser significativa, la seva presència és molt més reduïda. 

Des d’una perspectiva global a tot l’àmbit territorial d’estudi, l’any 1999 el sector porcí té un pes molt 

acusat a Borrassà, mentre que a Ordis és d’especialització avícola, superant ambdós municipis una 

cabana animal superior als 50.000 caps de bestiar, respectivament. 

Pontós, en relació als dos termes veïns, malgrat compta amb un nombre significatiu de petites granges, 

en caps de bestiar aporta un feble 5% d’animals de granja, al conjunt supramunicipal. 

3.2. Silvicultura 

Pontós històricament s’ha beneficiat dels recursos naturals i de l’aprofitament racional del bosc; cal 

recordar que dels tres municipis d’estudi és el que disposa de major massa forestal. La silvicultura o el 

conreu dels boscos localitzats al vessant de Romanyà d’Empordà, és una  activitat que ha generat una 

nova perspectiva en la dinàmica sectorial, fins fa poc temps desconeguda i poc explotada a la zona: la 

inversió en fusta noble.  

Tot i la crisi comercial que des de fa uns anys afecta el sector, les plantacions que es conreen en aquest 

entorn queden lluny, tot i disposar del certificat FSC, de les espècies autòctones de l’àrea: com el pi 

blanc i l’alzina. Tot i això, la composició dels sòls i el clima, sens dubte, beneficien el creixement 

d’aquest tipus de conreu a la zona. 

La finca a Romanyà d’Empordà, gestionada per Bosques Naturales S.A., ocupa una unitat conjunta de 

53,91 hectàrees de nogueres, produïdes en cicles intensius.  El 100% de la plantació es va iniciar entre 
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els anys 2000-2002 i, el conreu de l’espècie majoritària, és la noguera (Juglans regia), altrament 

coneguda com noguera europea pel seu origen i procedència.21  

 
Plantacions de nogueres a Romanyà d’Empordà 

A part del negoci empresarial pel sector inversor, un cop extreta la fusta de les nogueres, aquesta es 

destina a la industrialització, comercialització i fabricació de mobles. La fusta de noguera, de molt 

bona qualitat, es freqüent trobar-la al mobiliari de esglésies i en forma laminada, es utilitzada per a 

l’elaboració d’articles d’esport, pianos, portes i motllures. 

3.3. Indústria i dinàmica empresarial 

L’activitat industrial a cadascun dels tres municipis, parteix de l’anàlisi de l’estructura d’un reduït 

nombre d’establiments per branques d’activitat l’any 2001, quan encara no hi havia instal·lada a Ordis 

la planta de Garcia de Pou, que inicià del seu trasllat i entrada en funcionament, un any més tard.Així 

fins l’any 2001 per branques d’activitat, la totalitat d’establiments o petites empreses, disset, a tot 

l’àmbit supramunicipal, es concentren sobretot en l’edició i mobles, l’elaboració de productes 

alimentaris i amb menor importància, la transformació de metalls i els sectors químic, l’energia i 

l’aigua. 

Taula 22. Establiments d’empreses industrials per branques d’activitat 2001 

Àmbit 
territorial 

Energia 
i aigua 

Química 
i metall 

Transformació 
de Metalls 

Productes 
alimentaris 

Tèxtil 
confecció 

Edició i 
mobles Total 

Borrassà 0 0 1 2 1 2 6 

Ordis 0 0 0 2 0 3 5 

Pontós 1 2 2 0 0 1 6 

Total tres 
municipis 1 2 3 4 1 6 17 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
                                                             

21 Font: Serveis Tècnics de Bosques Naturales. S.A. Madrid. 
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Pel que fa referència a Borrassà i Pontós, l’estructura industrial l’any 2001 és més diversificada que la 

d’Ordis, que a diferència dels primers, no compta amb cap establiment industrial de la branca de 

l’energia i l’aigua, la química i la transformació de metalls, el tèxtil o la confecció. Cal fer esment, a 

Pontós d’una antiga fàbrica de plom que actualment l’any 2007, aporta un relatiu pes de l’economia 

del municipi, amb una presència més simbòlica que real. 

Però en l’actualitat l’any 2007 a Ordis, oferint gran contrast paisatgístic al bell mig d’una àrea de 

conreus, sobresurt una zona industrial amb una parcel·la de 74.000 m2  ocupada per un gran complex 

d’estructura i materials moderns.22

Des de 1999 els terrenys originàriament ocupats per “la fàbrica”,23 antiga indústria dedicada al tint de 

peces tèxtils de panna, són adquirits per Garcia de Pou. L’activitat d’aquesta gran empresa, localitzada 

anteriorment a Vila-sacra, és la fabricació i comercialització de tot tipus d’articles no alimentaris, 

principalment productes d’un sol ús, de paper i cartró, per a l’hoteleria i col·lectivitats. Planta de 

producció i fabricació de  tovallons, gots, bosses, tovalles... d’usar i llençar, l’any 2002, inaugura a 

Ordis el taller de transformació, de 17.000 m2, a més de les superfícies corresponents a diversos 

magatzems per a la matèria primera, els productes acabats i l’espai destinat a oficines. Amb l’objectiu 

d’abastar els mercats del sud d’Europa, una tercera part de la seva producció va destinada a 

l’exportació.  

 
Instal·lacions de Garcia de Pou a Ordis 

La localització d’aquesta indústria al terme, no tant sols constitueix Ordis com un municipi atractiu de 

llocs de treball o mà d’obra laboral, sinó que deixa entreveure i s’intueix pel municipi, un nou impuls i 

una nova dinàmica de creixement demogràfic, econòmic i social i, en general, un canvi de tendència en 

la mobilitat laboral local, per motius de feina. Cal recordar que la mobilitat és una de les claus bàsiques 

de l’organització territorial. 

                                                             

22 Garcia de Pou. Font: http://www.garciadepou.com

23 Colònia Güell – tèxtil Bertrand Serra 
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Ordis, com d’altres municipis de l’entorn més immediat a Figueres: Vilabertran, Llers i Vilafant, deu 

anys endarrere mantenien un important desequilibri entre el nombre d’ocupats residents i els llocs de 

treball localitzats, tot apuntant que el conjunt d’aquests municipis tot sovint presenten un desequilibri 

entre de llocs de treball i població resident al municipi, amb un elevat nivell de mobilitat laboral 

quotidià.24 

En aquest sentit, malgrat que no hi ha dades disponibles, aparentment la localització de Garcia de Pou 

a Ordis, amb una plantilla de 260 treballadors25, deixa entreveure, si més no, una modificació en la 

relació mobilitat laboral i llocs de residència, tot i que no hi ha treballadors a Ordis. Val a dir alhora 

que Ordis, és un municipi atractiu per estar estratègicament ben situat i amb una dotació en xarxes de 

comunicacions viàries que faciliten el seu accés; la xarxa de telefonia mòbil i de noves tecnologies, és el 

proper repte per assegurar el futur d’aquest emplaçament privilegiat. 

En l’àmbit global del sector secundari, ressenyar la importància del sector de la construcció a l’Alt 

Empordà a causa del procés d’urbanització, especialment acusat a la costa i el litoral. 

A Borrassà, Ordis i Pontós seguint aquesta dinàmica i tendència de creixement comarcal, també es 

produeix un augment dels treballadors sectorials al llarg dels deu últims anys, tot i que amb cert retard 

i molta menor incidència. En línies generals, durant el darrer decenni 1991-2001, Borrassà duplica 

pràcticament el nombre d’ocupats sectorials al subsector de la construcció; mentre que a Ordis es 

produeix una lleugera davallada i a Pontós es manté més o menys estable. 

Taula 23. Ocupats a la construcció 1991 i 2001 

  Ocupats  Ocupats sectorials (%) 

Àmbit territorial  1991 2001 1991 2001 

Borrassà 18 35 10,0 18,5 

Ordis 15 12 11,6 7,0 

Pontós 13 14 14,8 12,9 

Total tres municipis 46 61 12,1 12,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT  

Entre d’altres activitats sectorials relacionades amb la construcció, al terme d’Ordis i al de Pontós s’hi 

localitzen pedreres, de reduïdes dimensions, per a l’extracció d’àrids,26 de les quals s’obtenen minerals 

                                                             

24 Indicador utilitzat per establir i definir estructures territorials.

25 http://www.emporda.info  

26 Sobre la gestió de residus d’indústries extractives, a l’àmbit comunitari, es modifica la Directiva 2004/35/CE i 
s’aproven diverses normes: la Directiva 2006/21/CE del Parlament europeu i del Consell, de 15 de març de 2006. 
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com graves, sorres i argiles, explotades per diferents empreses del sector de la construcció de la 

comarca.  

3.4. Turisme i serveis 

El pes del sector terciari ha augmentat progressivament a Borrassà, Ordis i Pontós, bé que amb cert 

retard en el temps i amb una dinàmica molt per sota el creixement del conjunt comarcal. Tot i 

l’evolució positiva en el sector serveis als tres municipis, aquest no ha estat ni de lluny, tant accentuat 

com als municipis costaners de primera, segona i fins i tot, tercera línia de costa, malgrat que el nivell 

ocupacional mostra, a grans trets, el progressiu increment sectorial, en detriment dels ocupats en el 

sector de l’agricultura. 

Tanmateix com s’ha comentat abastament,27 l’any 2001, sense dades recents disponibles, a tot l’àmbit 

supramunicipal els serveis esdevenen la primera activitat d’ocupació. 

Taula 24. Evolució de la població ocupada supramunicipal (%) 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

1991 39,8 9,3 12,2 38,7 100 

1996 24,4 16,5 9,1 50,0 100 

2001 14,4 16,3 11,4 57,8 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

No obstant això, a l’àmbit d’estudi, la demanda del sector turístic, encara és molt incipient: L’any 2001 

Borrassà, Ordis i Pontós són sensibles a un lleuger increment de segones residències, allotjaments de 

turisme rural i establiments col·lectius, com cases de colònies, a més d’establiments de restauració, 

especialment en relació a la dècada anterior. 

En un entorn privilegiat envoltat de tranquil·litat i natura, proper a un important centre comercial, 

cultural i de serveis com Figueres, tots tres municipis, es troben a l’àrea d’influència d’aquesta, a més 

d’esdevenir un punt de mira per visitants i turistes temporals.  Al ser una àrea ben comunicada i 

situada també prop del mar i la muntanya, fa que a més esdevingui una zona atractiva i que 

adquireixin en importància, lenta però progressivament, les branques d’activitat relacionades amb els 

serveis, bé que molt distant de l’oferta existent a localitats costaneres de la comarca, massificades i 

amb un acusat impacte urbanístic i turisme de platja. Insistir, en qualsevol cas, que l’oferta en serveis 

                                                                                                                                                                                               

En l’àmbit normatiu de Catalunya regeixen la Llei 3/1998 i el Decret 67/1991 sobre protecció del medi ambient 
d’aplicació a les activitats extractives. 

27 Vegeu l’apartat: Població activa, ocupada. Atur registrat. 
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que ofereixen les poblacions de Borrassà, Ordis i Pontós, queda lluny i en cap cas va associat al turisme 

de masses. 

Pel que fa referència a la tipologia estructural que cobreix les demandes de turisme rural i cultural, els 

tres municipis són atractius pels visitants temporals i al mateix temps, una font d’interès alternativa 

pels vilatans. 

A escala local, aquesta nova oferta de turisme agrorural, respectuosa amb l’entorn i els recursos 

naturals, actua com un factor dinàmic que propicia i dinamitza les respectives economies, alhora que 

redueix la dependència a un sol sector d’activitat. L’agroturisme pot esdevenir i suposa, ara per ara, un 

complement amb un fort potencial i una gran capacitat pel desenvolupament local. 

Així en general, a poc a poc, tant a Borrassà com a Ordis i Pontós, les activitats i els serveis de 

professionals i d’experts en activitats relacionades amb la gastronomia, el descans i el lleure, van 

prenent força. 

Borrassà 

L’any 2006, la infraestructura d’allotjament turística està constituïda per un gran i noble residència, 

antic habitatge senyorial, situada al mateix centre urbà i classificada a la categoria hotelera de dues 

estrelles.  

A tocar a Creixell, s’hi localitza un nou establiment per a l’allotjament rural. En fase d’arranjament 

l’hivern de 2007, aquesta hostatgeria compta amb el suport dels fons de la Unió Europea pel Programa 

de Desenvolupament en Zones Rurals, PRODER-228 i pot albergar fins a deu persones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rètol identificatiu situat a l’entrada de l’allotjament rural (Creixell) 

Borrassà, en el subsector de la restauració, compta amb un restaurant de cuina tradicional i, 

relativament proper a Creixell, hi ha un antic “merendero” dotat també amb serveis de restauració 

que, a més, està equipat per una amplia zona d’esbarjo i una piscina d’ús privat pels clients. 

                                                             

28 L’entitat gestora dels fons PRODER és l’ Associació Alt Empordà Desenvolupament, constituïda pel Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació de Girona i seixanta municipis rurals de la comarca.  
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La casa de colònies o alberg col·lectiu, prop del veïnat de Vilamorell, disposa de tot tipus 

d’equipaments destinats bàsicament a la mainada i compta amb una amplia oferta d’activitats per a 

l’aprenentatge i el lleure, que permet es mantingui activa durant tot l’any.  

En un altre ordre molt diferent, però inclòs al mateix subsector d’activitat, el servei de bar del Centre 

Cívic de Borrassà ofereix un servei públic a la col·lectivitat. 

Ordis 

Ordis no està dotat amb cap establiment específic per a la residència turística, sempre i quan no es 

considerin els immobles particulars destinats a segona residència. El municipi no disposa de l’oferta de 

cap restaurant, tot i que el bar del poble és un punt de trobada i reunió, importat pels habitants i 

visitants.  

A Pols, l’aeroclub d’ultralleugers i avionetes privades, ofereix serveis atractius per gaudir del paisatge 

comarcal i sobrevolar la zona. 

Pontós 

En l’àmbit de l’oferta pel turisme rural de qualitat, a Romanyà d’Empordà, a tocar la llera del Fluvià, 

després de les obres de recuperació del patrimoni arquitectònic local, l’antic molí catalogat del s. XVII, 

ha esdevingut un allotjament pel turisme familiar que busca tranquil·litat. 

A les afores del nucli urbà de Pontós, hi ha un mas amb un espai gastronòmic per a grups, empreses i 

particulars amb una variada oferta cultural: actuacions musicals, teatrals i sala de conferències per 

encàrrec. Aquest mas, aporta especial interès per albergar una gran riquesa de valor patrimonial, 

arqueològic i exposició permanent, centre d’atracció per a visitats de turisme cultural així com experts 

en arqueologia. 

Al centre del poble, s’hi troba un petit restaurant i, des de fa molts anys, a peu de carretera, a la 

mateixa àrea de servei de la N-II, l’any 200629 hi ha un bar/restaurant que, desde fa uns quants anys 

ha deixat d’estar en actiu com a hotel. 

Com habitatge col·lectiu singular, a l’antic convent i casa noviciat dels Germans Maristes30 hi ha en 

funcionament una casa de colònies i residència per a grups que poden practicar activitats i esports de 

                                                             

29 Font : IDESCAT 

30 Els Germans Maristes van deixar Pontós, l’any 1972. 
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lleure i, en el sentit didàctico-ambiental, aprofundir en l’aprenentatge dels recursos que ofereix la 

natura característica de la zona. 

Recursos patrimonials 

Tots tres municipis formen part de l’àmbit territorial ampli al vessant mediterrani dels Pirineus, que el 

Ministeri de Cultura havia presentat, l’any 2006, com a candidatura per ser patrimoni mundial de la 

UNESCO. Pel risc de no ser aprovada definitivament per aquesta organització, la qual cosa l’impediria 

tornar a presentar-se, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, les administracions espanyoles i franceses 

així com d’altres entitats implicades, que han estat treballant durant set anys per a què la zona 

transfronterera, situada entre l'Alt Empordà i la Catalunya Nord, fos declarada patrimoni cultural per 

la UNESCO, el mes de maig de 2007, per unanimitat, va decidir retirar la candidatura. 

Precisament, pel fet que fos una candidatura amb caràcter transfronterer era un dels seus punts forts, 

però alhora aquest mateix motiu ha estat el principal impediment perquè la Convenció del Patrimoni 

de la UNESCO, que se celebrà a finals de juny de 2007 a Nova Zelanda, hi votés en contra.  

Borrassà 

Borrassà compta amb un ric patrimoni històric i cultural: l’Església de Sant Andreu i la Capella de 

Santa Maria de Creixell, ubicada a aquest veïnat i custodiada per l’Associació d’Amics i Veïns de 

Creixell. 

Entre la relació d’edificis i elements catalogats31 hi consten les cases: Can Batlle, Mas Albanyà, Cal 

Governador, Can Suro, Can Bonal i Can Pagès..., a més d’elements com la creu de terme, a l’entrada del 

poble, el Molí i la Font de les Curculles, a Creixell, i el Molí de Vilamorell, a més d’elements catalogats 

com finestres, portals, galeries i el conjunt de troballes: ceràmiques, àmfores, fragments de dolia i 

vidre, inventariades a la Carta Arqueològica de l’Alt Empordà.  

El cementiri neolític confirma un antic assentament humà a la zona i el camp de sitges ibers, situat 

també prop de Creixell, corrobora un cop més, les ancestrals arrels tradicionals del conreu de cereals a 

l’àrea d’estudi.  

                                                             

31 Font: Revisió del Planejament de Borrassà N.S.S.P. de Borrassà. Text refós. 
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Ordis 

A Ordis, com a Borrassà i Pontós, es confirma de vell antuvi l’especialització sectorial del conreu de 

cereals. En aquest sentit, no es pot oblidar que l’origen del topònim d’Ordis, prové de l’ordi.32

El patrimoni arquitectònic local es constitueix per l’Antic Hospital de Santa Caterina d’Ordis, edifici 

d’interès arquitectònic, així com pels temples de culte religiós: Església de Sant Julià i Santa Basilissa. 

La capella de Santa Caterina actualment és un centre cultural i, fora del casc urbà, l’Ermita de Sant 

Nicolau i l’Ermita de Santa Maria de Pols, llegat que es veu recentment ampliat per la descoberta d’un 

pont de construcció civil, datat inicialment a l’època romana.33  Destacar també que entre Sant Nicolau 

i el poble es troben els masos protegits de Can vilà i Cant Roig, tocant a Pols. 

Pontós 

En la línia de les grans descobertes a Pontós, sobresurt al jaciment del poblat ibèric de Mas Castellar, 

tot i que encara que hi resten pendents d’executar i realitzar moltes tasques d’investigació 

arqueològica. El cert és que es calcula hi ha soterrades unes 2.500 sitges, d’aquí li prové el sobrenom 

d’“El graner de l’Empordà” datat, inicialment entre els s. V i IV aC.  

 
 

Sitja de Mas Castellar Sòl de còdols, formant sanefes a Santa Anna 

També ha estat i és de molt interès, la descoberta d’una gran varietat d’elements i materials al barri 

hel·lenístic, zona de grans mansions d’influència grega dels segles III i II aC., que ha deixat aflorar 

                                                             

32 L'ordi (Hordeum vulgare) és un cereal de gran importància tant per animals com per humans. El cicle de cultiu 
més curt que el del blat i, en determinades circumstàncies, dóna més rendiment en grà que el blat. 

33 Aquesta descoberta recent, requereix ser catalogada a més de realitzar una petita inversió en neteja i restauració 
prèvia a promocionar-la i oferir-la públicament als visitants.
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unes escales interiors per salvar el desnivell del terreny així com unes àmfores de vi, que demostren la 

producció agrícola a la zona, a més de les relacions comercials entre Pontós i la resta de la Península i 

la Mediterrània.  

onalment amb una mostra 

expositiva realitzada amb el suport del Museu d’Arqueologia de Catalunya. 

 Romanyà i l’Ermita de Santa Anna, amb un terra sota 

porxo impressionat, realitzat a base de còdols.  

onserven les restes del que fou un centre de peregrinatge; el Santuari de Nostra Senyora de 

Lourdes.34

, 

oferint als visitants una immillorable vista panoràmica de Pontós, rodalies i bona part de la comarca. 

3.5. Comerç 

 l’Ham i pel sud, cap a la carretera d’Olot, de fàcil i ràpid accés, especialment des de Borrassà 

i Ordis. 

nica... 

cobrint les demandes de consum de la població de tota la comarca i també de visitants forasters. 

                                                            

En l’actualitat el museu de Mas Castellar, dedicat principalment al poblat ibèric, recull i recupera part 

d’aquest llegat patrimonial i, a l’interior del seu l’antic trull, compta addici

A més de l’important jaciment ibèric i de les troballes arqueològiques, entre aquestes l’òstracon - disc 

de ceràmica en alfabet ibèric- Pontós, disposa de bens patrimonials d’interès històric i sociocultural 

com cases, masies i masos dispersos, de propietat particular, a més d’esglésies: l’Església de Sant 

Martí, l’Església de Sant Mer i Sant Celdoni de

També es c

Al barri del castell, sobre el turó, encara s’hi conserva l’estructura del que fou el Castell de Pontós i, a 

les afores del poble, s’alça la Torre de l’Àngel, recentment remodelada per la Diputació de Girona

Figueres, principal centre de serveis d’atracció comarcal, està dotat per múltiples i petits comerços, 

botigues familiars, mercat municipal i mercat setmanal, a més del Gros Mercat per al subministrament 

i la venda al major.  Aquest municipi i capitalitat, és el principal pol d’atracció comercial, amb una 

corona d’influència al seu entorn, que s’estén progressivament com una taca d’oli, cap el nord fins a la 

Marca de

Si fins a l’actualitat la ciutat disposava d’una variada i diversificada oferta comercial en grans 

superfícies, actualment aquestes competeixen amb grans centres comercials monotemàtics i 

especialitzats en: articles d’esport, parament de la llar, mobles, ferreteria i bricolatge, electrò

 

34 Per conèixer i aprofundir en el seu coneixement, es recomana la lectura de “Pontós: Passat i 
Present” de l’autor: Pere Font i Verdaguer. 
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No obstant això, tot i els nous hàbits de consum, en relació les compres en grans superfícies, les tres 

poblacions d’estudi: Borrassà, Ordis i Pontós disposen de comerços i serveis, que amb major o menor 

intensitat, cobreixen bona part de les demandes dels seus vilatans. 

Borrassà 

Si hom no vol desplaçar-se fins a Figueres per comprar, l’existència de diferents comerços i serveis a 

Borrassà, fa que sigui una població atractiva, no tan sols pels habitants locals sinó també el punt de 

subministrament de primer nivell, pels habitants d’Ordis amb certa mancança d’establiments 

comercials. 

Així, en relació als serveis comercials de proximitat, al pol principal és troba al nucli de Borrassa35 que, 

a més de ser un centre que abasta la totalitat d’habitants del municipi, també inclou la població 

d’Ordis, amb escassa oferta comercial al seu municipi. 

Els dos establiments comercials de Borrassà, ofereixen una amplia oferta de productes alimentaris, 

queviures, etcètera... a més de béns d’ús quotidià, com pa i premsa diària i menges cuinades, 

preparades per emportar.  

Borrassà compta també amb una carnisseria, amb obrador i mercat de distribució propi dels seus 

productes, principalment els derivats del porc, per tota la comarca. 

Al mateix municipi hi ha dues perruqueries i serveis de lampisteria, fusteria, reparació mecànica 

d’automòbils i maquinari agrícola, paletes i venda de fusta. 

Borrassà també té farmàcia, l’única oficina expenedora de medicaments, que no tan sols abasta la 

població local sinó que realitza el subministrament als habitants d’Ordis, sense establiment 

farmacèutic, actuant per un radi d’acció més enllà de l’àmbit municipal. 

                                                             

35 Creixell i Vilamorell no disposen de cap tipus d’oferta comercial. 
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Ordis 

A Ordis, annex al bar del poble, hi ha una carnisseria i a la mateixa plaça, un petit establiment de 

venda de queviures.  

La cartera d’Ordis, a part de distribuir la correspondència, és la persona responsable del correu 

certificat, també de Borrassà i Santa Llogaia d’Alguema, municipi al que quotidianament fa arribar-hi 

les cartes i notificacions postals.  

En el sector dels serveis als habitants, també hi ha professionals que cobreixen les tasques de reparació 

i manteniment domèstic. 

Pontós 

Els habitants de Pontós enguany han vist clausurar l’únic “colmado” existent. No obstant això, que ha 

significat una pèrdua important, el ciutadans i ciutadanes de Pontós han vist compensada aquesta 

pèrdua amb la presència d’una parada de “mercat setmanal” que, a més de proveÏr de fruita, porta, per 

encàrrec, altres productes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parada de mercat setmanal a Pontós 

Els treballs de fusteria, es mantenen actius de vell antuvi, entre d’altres serveis professionals de 

diverses branques d’activitat en els rams de l’electricitat i l’aigua (electricistes i lampistes). 
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4. PARC D’HABITATGES I EDIFICIS 

Quan es parla del Parc d’habitatges familiars a l’Alt Empordà, és imprescindible considerar el boom 

immobiliari i l’activitat constructiva i urbanització que la comarca experimenta a partir de la dècada 

dels seixanta amb el procés d’intrusió turística i l’accelerat ritme de creixement d’habitatges, edificis, 

establiments i allotjaments secundaris i residencials: urbanitzacions, hotels, apartaments, xalets, 

torretes... inicialment més acusat a les poblacions de la franja marítima i posteriorment a segona i 

tercera línia de costa. 

Amb menor intensitat, no es pot oblidar tampoc les àrees d’interior de la comarca properes a la 

Garrotxa i el Pla de l’Estany, amb certa tradició i arrelament a l’estiueig del turisme interior de 

Catalunya. 

El fort procés d’edificació i de construcció, bàsicament per a usos residencials i activitats turístiques, 

fan que la comarca en els darrers vint anys passi dels 61.067 habitatges (1981) als 85.052 (1991) fins a 

disposar, l’any 2001, 97.534 habitatges totals, segons els corresponents censos oficials. En aquest 

període de vint anys l‘augment d’habitatges a l’Alt Empordà representa una taxa de creixement anual 

acumulativa del 2,4% i una elevada variació propera al seixanta per cent sobre el total del parc (59,7%). 

Si pel període analitzat, 1981-2001, s’estableixen dues fases temporals, cada una d’elles de deu anys, 

s’observa que entre el primer i el segon decenni, es produeix un alentiment en el ritme de creixement 

d’habitatges comarcal. El procés d’urbanització, associat al desenvolupament del sector turístic, tot i 

que lluny de reduir la seva activitat, entre 1991 i 2001, és més feble, continua en augment amb una taxa 

de creixement anual acumulativa positiva de l’1,4% i una variació interanual gens menyspreable del 

13% pel total comarcal.  

En aquest sentit, es pot afirmar que moltes àrees de la comarca, especialment les de la franja litoral i 

més turístiques hi ha hagut sobreexplotació dels recursos naturals i del territori, en particular, fins a 

produir el denominat model d’esgotament turístic. 

A la comarca, l’any 2001, s’aprecia, per tipus d’habitatges, un augment en la proporció dels familiars 

principals (38,4%), amb la corresponent pèrdua de pes relatiu dels habitatges secundaris. Aquests, tot 

i ser majoritaris, en deu anys passen a representar del 54,7% al 47,2% total d’habitatges familiars 

comarcals. 

El conjunt dels tres municipis d’estudi: Borrassà, Ordis i Pontós, aporten una participació molt 

reduïda del parc d’habitatges familiars de l’Alt Empordà (0,5%) i la seva distribució segons la 

classificació d’habitatges familiars principals, secundaris i vacants, és completament oposada a 
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l’existent al nivell de la comarca. Així, d’acord les dades disponibles als darrers Censos d’habitatges de 

1991 i 2001; Borrassà, Ordis i Pontós, tant individual com col·lectivament, tenen una majoria 

d’habitatges principals permanents per davant les residències secundàries, d’ús turístic i estacional. 

A l’últim període interanual 1991 i 2001, Borrassà, Ordis i Pontós passen d’un total de 480 a 506 

habitatges familiars; en deu anys, un increment de 5,4% pels tres àmbits locals, resultat d’un procés de 

creixement paral·lel a les demandes de la població. En qualsevol cas, les noves unitats locals, molt per 

sota la mitjana construïda pel total de l’Alt Empordà, que encara manté elevada la seva activitat 

constructiva, és podria atribuir a la combinació de diversos factors: per un costat les noves i/o més 

modernes construccions unifamiliars de nova planta destinades a cobrir la demanda interna dels 

habitants locals: habitatges per emancipació, i per altra, l’ocupació d’habitatges relacionat amb el 

creixement comarcal sigui per raons laborals o segones residències.  

Pel conjunt municipal i supramunicipal de Borrassà, Ordis i Pontós, hi ha una majoria d’habitatges 

familiars principals,  amb una proporció l’any 1991 de 67% i deu anys més tard del 75%, increment que 

confirma la consolidació de les residències principals en tot l’àmbit d’estudi local. Així, de l’evolució del 

parc d’habitatges familiars a Borrassà, Ordis i Pontós, se’n desprèn que la majoria dels seus habitants 

hi viuen de forma estable o permanent, amb escassa presència de turistes i/o estiuejants en residències 

estacionals, temporals. 

Mentre que a nivell supramunicipal els habitatges familiars principals ocupen el percentatge més 

elevat i superen el 60% a la totalitat de poblacions d’estudi, les proporcions segons les tipologies 

d’habitatge secundaris i vacants, oscil·len sensiblement entre un i d’altres municipis. 

L’any 2001 Ordis, és el municipi més receptor de població temporal, de vacances o cap de setmana i el 

que assoleix el percentatge més notori de residències secundàries 6, de les 150 cases, són residències 

secundàries, això mostra del “grau d’especialització” tot i que queda molt lluny dels municipis de la 

comarca situats a primera, segona i fins i tot tercera línia de costa. Respecte la dècada anterior 

comença a aparèixer certa especialització residencial per bé que, en cap cas, hi ha tantes segones 

residències com habitatge principals, trobant-se molt lluny de les xifres generals de la demarcació de 

Girona, amb el major nombre de residències secundaries de Catalunya 

En el pol oposat se situa Borrassà, amb un valor local de segones residències igual a zero i Pontós amb 

un 14,5% de segones residències, proporció sensiblement més reduïda que el 16,9% obtingut en 

habitatges desocupats al mateix municipi. 
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Però entre els Cens d’habitatges de 1991 i el de 2001, també s’observa una particularitat. Per a cada un 

dels municipis analitzats i pel global de tots tres, els habitatges vacants36 tenen proporcions tan 

significatives que fins i tot poden arribar a superar els valors assolits per les segones residències.  

Segons l’autor de la tesi doctoral “Estudi sobre l’habitatge a la demarcació de Girona”, aquest calcula 

que els habitatges buits i les segones residències suposen pràcticament la meitat del parc immobiliari 

gironí, de la qual cosa n’extreu que “a la meitat dels habitatges actuals no s’hi habita permanentment 

durant l’any”. Alhora argumenta que, “atesa la dificultat de distingir entre habitatges principals, 

segones residències, habitatges buits i altres tipus d’habitatge, realment és molt difícil saber amb 

exactitud la xifra exacta d’uns i altres”.37

Es pot parlar, tant a nivell local com supramunicipal, que tots tres municipis es configuren com a grup 

amb força disponibilitat d’habitatges buits o vacants, òptims per a qualsevol tipus d’ús: lloguer, venda, 

primera o segona residència. Tanmateix, si l’any 1991 pel conjunt de municipis d’estudi la proporció 

d’habitatges desocupats era d’un 19%, l’any 2001 aquesta proporció es redueix gairebé sis punts, fins el 

13,2%, una davallada que es decanta a favor d’incrementar els habitatges familiars principals, en 

detriment dels secundaris que percentualment retrocedeixen, excepte a Ordis, el municipi més 

especialitzat en segones residències. 

 

 

36 Un habitatge pot estar vacant i tenir bones condicions d’habitabilitat. Que un habitatge estigui buit no indica 
unes condicions de conservació ruïnoses o un estat d’abandonament. 

37 Albert Saló i Mayoles. Girona.  
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Taula 25. Habitatges familiars segons per tipologia. 1991 i 2001. 

1991 Habitatges familiars     Habitatges familiars (%) 

Àmbit territorial Principals Secundaris Vacants Altres* Total   Principals Secundaris Vacants Altres* 

Borrassà                        157          25 49 1 232 67,7 10,8 21,1 0,4

Ordis                              94         6 18 1 119 79,0 5,0 15,1 0,8

Pontós                           70 35 24 0 129   54,3 27,1 18,6 0,0 

Total tres municipis 321 66 91 2 480   66,9 13,8 19,0 0,4 

Alt Empordà                29.776 47.180 8.754 730 86.321   34,5 54,7 10,1 0,8 

 

2001 Habitatges familiars     Habitatges familiars (%) 

Àmbit territorial    Convencionals Secundaris Vacants Altres* Total   Convencionals Secundaris Vacants Altres* 

Borrassà                        178          0 14 1 193 92,2 0,0 7,3 0,5

Ordis                              116          41 32 0 189 61,4 21,7 16,9 0,0

Pontós                           85 18 21 0 124   68,5 14,5 16,9 0,0 

Total tres municipis 379 59 67 1 506   74,9 11,7 13,2 0,2 

Alt Empordà*              37.467 46.046 13.392 647 97.534   38,4 47,2 13,7 0,7 

* Inclou allotjaments i establiments col·lectius 

Font: Censos d'habitatges 1991 i 2001. INE 
 



 

La tendència general dels tres municipis: Borrassà, Ordis i Pontós és, la consolidació d’una àmplia 

majoria d’habitatges familiars principals, una reduïda i escassa presència de segones residències i un 

sensible retrocés quant el nombre d’habitatges vacants. L’existència d’habitatges construïts i sense 

ocupació, mostren la disponibilitat de vivenda a Borrassà, Ordis i Pontós alhora que asseguren la 

possibilitat d’allotjar nous ciutadans, sense necessitat de construir vivendes de nova planta.  

La complexitat i dinàmica del mercat immobiliari comarcal té ressò i està relacionada amb la dels parcs 

d’habitatges de Borrassà, Ordis i Pontós malgrat que la composició d’aquests, és molt diferent al 

general del Alt Empordà.  

Taula 26. Parc d’habitatges familiars 1991 i 2001 

Àmbit  territorial 1991 2001 

Borrassà 232 193 

Ordis 119 120 

Pontós 129 124 

Total tres municipis 480 437 

Alt Empordà 86.321 97.465 

Font: Cens d’habitatges. INE. 

Mentre que a Borrassà, Ordis i Pontós hi ha disponibilitat d’habitatges, sigui per lloguer o la venda, el 

cert és que hi ha un desajust entre l’oferta i la demanda molt lligada a la política de preus i això fa que 

restin per ocupar un cert nombre d’habitatges familiars. 

Prèvia aprovació del Pla Director Territorial de l’Empordà, en relació a la política de l’habitatge, la 

plataforma Salvem l’Empordà va presentar la següent al·legació: 

 “...El PDTE considera que per cada habitatge principal que es construeix a 
l’Empordà es pot preveure la construcció d’un habitatge secundari. 
Considerem que la construcció massiva d’habitatges secundaris comporta un 
greu impacte territorial, fa més difícil l’accés a un primer habitatge a preus 
més assequibles i ens condueix a un model de comarca insostenible. Per això 
demanem que aquest PDTE serveixi per reconduir aquesta situació, no per 
donar-hi cobertura”.38

L’expansió urbana i l’edificació de la capital de comarca cap a la seva rodalia, són elements a considerar 

del desenvolupament del parc d’habitatges familiars de Borrassà, Ordis i Pontós, atesa la proximitat, 

l’accessibilitat geogràfica, la densa xarxa viària i la saturació del mercat immobiliari de la capital.  

                                                             

38 http://www.salvem-emporda.org
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Les expectatives de creixement de Figueres i de la comarca, actualment es troben a l’est i l’oest de la 

ciutat, amb el risc per Borrassà, Ordis i Pontós d’acabar convertits com a pobles dormitori a l’extraradi 

o com a zones industrials atesa la situació logísticament privilegiada. 

“... Figueres ha aconseguit fer créixer la seva població en un territori marcat 
per unes pèrdues demogràfiques elevades. Pocs municipis del seu voltant 
han aconseguit mantenir el seu volum demogràfic i en tot cas, i fins a la 
dècada del 2001, destaquen en aquest sentit Vilafant i Vilamalla. Tanmateix 
en aquesta data sembla que es consolida la posició de Llers, Avinyonet de 
Puigventós i Ordis com  nou sector de creixement demogràfic...”.39

Pel total dels tres municipis d’estudi, la relació entre el nombre d’habitants i els habitatges l’any 2001 

era de 2,1 xifra estable al llarg de la dècada i amb un nivell d’ocupació superior a la mitjana comarcal d’ 

1,1 habitants per llar, dada esbiaixada a causa del gran volum de segones residències disponibles a l’Alt 

Empordà.  

Borrassà sobresurt amb la proporció més elevada de 2,8 habitants per habitatge, seguit de Pontós i 

Ordis amb valors d’1,8 i 1,5 respectivament. 

De l’evolució en l’activitat constructora més recent, els anys 2001 i 2005, a Borrassà, Ordis i Pontós, el 

nombre d’habitatges iniciats de nova planta creix, tot i que en relació als habitatges acabats, pels 

mateixos àmbits locals, es mantenen amb lleugers desequilibris entre sí. 

Taula 27. Habitatges construïts de nova planta 2001 i 2005 
Iniciats Acabats 

  

  Projectes visats 
Cèdules 

habitabilitat 
Certificats finals 

d’obra 

Àmbit 
territorial  Any 

Col·legi 
d’aparelladors 

habitatges lliures 
DGAH 

Col·legi 
d’aparelladors 

2001 2 1 2 

Borrassà                2005 10 17 18 

2001 2 8 5 Ordis                      

                                2005 2 0 1 

2001 0 0 0 Pontós                   

                                2005 3 6 3 

Font: Direcció General d'Habitatge. Generalitat de Catalunya 

Sobresurt, com a característica comuna i compartida pels tres àmbits d’estudi, la inexistència 

d’habitatges construïts de protecció oficial pública i/o de promotors privats amb ajut de 

l’administració.  
                                                             

39 Pla Director Territorial de l’Empordà. Memòria. Setembre de 2006. 4. Components socials i econòmiques del 
territori. 
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En l’actualitat Borrassà, Ordis i Pontós, semblen no deturar el creixement d’urbanització o l’eixample 

dels centres històrics amb diferents tipus de construccions arquitectònicament heterogènies i diferents 

a l’arquitectònica tradicional de l’àrea. Progressivament, els centres històrics de Borrassà, Ordis i 

Pontós transformen les seves trames urbanes tradicionals. Com a la resta de Catalunya, comencen a 

proliferar les cases adossades i aparellades, als nuclis urbans de Borrassà, Ordis i Pontós.  

No obstant això, l’activitat constructora que es desenvolupa a Creixell i Romanyà d’Empordà, actua 

més d’acord amb la rehabilitació i la recuperació d’habitatges, antics molins, hostatgeries... qui sap si, 

en una anàlisi hedònica,40 aquests indrets són propicis.  

 
 

Rehabilitació de l’Hostal dels Ous (1850) versus alguns habitatges de nova construcció 

El retrocés en l’agricultura, pot propiciar que aquest llegat històric: arquitectura tradicional i del 

patrimoni local, en el futur desaparegui o hi hagi un canvi d’ús per esdevenir segones residències, 

allotjaments rurals o quedar desocupades fins a perdre’s definitivament. 

“....amb la caiguda de la renda agrària, han comportat la fi dels masos i la 
concentració de la terra en mans de pocs pagesos, els quals no tenen més 
remei que ampliar l’extensió de terra per compensar la pèrdua de la renda 
agrària. Als pagesos actuals els interessa la terra; les cases del mas, però no 
les poden acumular: allò del fer foc i llum s’ha acabat. El mas de 
començament del segle XX ha dissociat les dues parts de que estava format: 
per una banda, la casa, per l’altra les terres. I mentrestant, algun d’aquests 
masos és a punt de caure, mentre les terres estan llaurades.” 41

A diferència del molts municipis de la comarca amb forts processos i accelerats creixements 

urbanístics, ni a Borrassà, Ordis ni a Pontós, hi ha urbanitzacions aïllades fora dels nuclis urbans, tot i 

que a Borrassà hi ha en previsió reserves de sòl destinades a la parcel·lació per edificar-hi noves 

edificacions d’ús social. 

                                                             

40 Escala que expressa el nivell de qualitat referit als caràcters sensorials difícils de quantificar, com el paisatge o 
l’entorn natural, però que influeixen en els preus dels habitatges. 

41 L’Ordienc núm. 4, setembre 2004. 
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 “ Els ingressos obtinguts de la venda, mitjançant subhasta pública, de tres 
parcel·les de propietat municipal de Borrassà, es destinaran a la compra 
d’un solar de 28.000 m2 al est del terme, destinat a la construcció 
d’habitatges socials. Actualment l’Ajuntament està estudiant la forma de fer-
hi les edificacions” .42

Així des de fa pocs anys, la construcció d’habitatges de nova planta: vivendes unifamiliars, cases 

aparellades, xalets i/o torres adossades... allunyades de l’arquitectura tradicional van prenent força, 

per la demanda dels propis residents i davant la creixent oferta del complex mercat immobiliari, per 

atraure nous habitants, un cop saturades les àrees turístiques properes a la costa i el mar. 

Però al parlar de l’edificació de nous habitatges familiars poc harmònics amb les construccions més 

tradicionals; alhora cal fer-ho en sentit invers. Destacar, als diferents nuclis de població, veïnats i 

disseminats, un bon nombre de cases i masos catalogats o restituïts segons el seu estat original, a més 

de rehabilitats estructuralment respectant la singularitat i les característiques constructives i de 

materials propis de l’àrea. 

En certa manera l’activitat agrària, el predomini i caire rural de Borrassà, Ordis i Pontós, han estat 

involuntàriament elements que han protegit l’estructura compacte dels seus pobles i veïnats, frenat el 

procés d’urbanització i edificació com ha succeït en alguns municipis propers a Figueres, a causa 

principalment del cost de l’habitatge i la saturació urbana de la capital comarcal. La majoria d’aquestes 

noves construccions, responen a diferents tipologies, qualitats i dubtosa sincronia en la línia 

d’edificació de l’àrea més urbana de la comarca.  

En relació a la protecció del paisatge de Borrassà, Ordis i Pontós pot ser de molta utilitat, per a la 

construcció de nous habitatges i urbanitzacions, l’aplicació del nou Decret 343/2006, de 19 de 

setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 

paisatge i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 

A diferència de molts pobles de la comarca, en cap dels tres termes municipals hi ha edificacions de 

pisos de propietat horitzontal ni apartaments, ni als nuclis històrics, ni fora d’aquests. En general, 

doncs, als pobles i veïnats, les cases són unifamiliars i agrupades,  coexistint amb els masos i les 

masoveries fora dels nuclis, aïllades i situades en disseminat, però ben comunicades per l’ extensa 

xarxa varia de camins rurals i pistes forestals. Aquests masos, distribuïts heterogèniament pel territori 

d’estudi, pel cap baix una trentena a Pontós43 i en menor quantitat a Borrassà i Ordis, tenen naus 

annexes per desar la maquinària agrícola i emmagatzemar la palla, el gra, el farratge, els fems i el 

bestiar.  

                                                             

42 Butlletí d’Informació Municipal núm.4 tardor - hivern de 2006 pàgina 6. 

43 Pontós: “Passat i present”, Verdaguer i Font, Pere pàg. 81. 
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Fora del nuclis de població, abunda la presència d’edificacions construïdes amb finalitats pròpies de 

l’activitat agrària com són les granges pel bestiar, principalment porcs d’engreix, construccions baixes i 

allargassades, realitzades amb materials econòmics i baix cost, així com magatzems al costat de les 

sitges pel pinso. 

  
Granja amb sitja prop del conreu de cereals Cobert per desar maquinari i bales de palla 
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5. MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 

5.1. Xarxa de comunicacions comarcal i supracomarcal 

La morfologia planera de l’Alt Empordà facilita el trànsit als mitjans de transport viaris i el traçat 

ferroviari, afavorint la comunicació, la connectivitat i la mobilitat comarcal interna i externament. La 

comarca és un territori de pas, amb un ampli ventall de xarxes viàries, on no hi queda cap nucli habitat, 

mal comunicat.  

“El ferrocarril, la carretera i l’autopista, creuen la comarca de sud a nord fins els passos baixos del 

Pirineu. Figueres sempre ha estat el lloc de convergència de les comunicacions comarcals”.44

Borrassà, Ordis i Pontós s’inclouen, com la gran majoria de poblacions de la comarca, a l’àrea 

d’influència ferroviària de l’Alt Empordà. 

Des de 1877, la principal estació de ferrocarril és per excel·lència la de Figueres, d’abast supracomarcal 

o mitja distància i d’enllaç internacional pels ferrocarrils que fan trajectes de llarg recorregut i 

transcorren per la comarca diàriament, amb diferents destinacions. 

Tanmateix tot i la dotzena i escaig de quilòmetres que separa Figueres de Borrassà, Ordis i Pontós45, els 

habitants d’aquestes poblacions per desplaçar-se a l’estació han de fer ús del vehicle privat, a causa de 

la poca freqüència de pas d’autobusos de línia de comunicació interna, a més de l’escassa sintonia 

d’enllaç entre els horaris del transport públic intermunicipal amb Figueres, d’uns i altres mitjans de 

transport.  

A Figueres, davant mateix l’estació de Renfe, a prop també de l’estació central d’autocars de línia 

regular, hi ha una parada d’origen i final de taxis, amb servei als diferents indrets de la comarca, que 

cobreixen la insuficiència del servei de transport públic entre la capital de comarca i les poblacions 

rurals veïnes, entre d’altres: Borrassà, Ordis i Pontós. 

En aquest sentit, el transport públic intermunicipal,46 autobusos de línia que porten els passatgers des 

de la capital de la comarca fins a Borrassà, Ordis i Pontós o a l’inversa, és poc eficient i insuficient per 

                                                             

44 Marc-Aureli Vila. Les comarques i els municipis de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de 
Presidència. Col·lecció Població i Territori, 4 

45 Pontós compta de major proximitat amb el baixador a Camallera (Alt Empordà), en l’actualitat, parada exclusiva 
per a trens regionals semidirectes, amb una tendència progressiva a reduir els serveis.

46 Transports Estarriol i Alsius 
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satisfer les necessitats de mobilitat i impedeix enllaçar amb els trens de mig recorregut i llarga 

distància, alhora que reduir la dependència del cotxe particular als ciutadans que opten per fer ús dels 

mitjans de transport ferroviaris. 

L’autopista AP-7/E-1547 travessa la comarca de cap a cap i segueix un recorregut paral·lel a la carretera 

general N-II.  

Al mateix municipi de Borrassà, s’hi ubica físicament la sortida del peatge núm. 4 - Figueres sud; el 

punt de pagament, però, tot estar a tocar al veïnat de Vilamorell, no disposa de cap accés directe amb 

aquest, ni amb la variant C-26 Borrassà-Ordis. A partir de la sortida de l’autopista, cal giravoltar i 

enllaçar amb la carretera N-II, per dirigir-se al nord, a la costa, al litoral de la comarca o fins a la 

Jonquera o bé agafar la via de ronda i circumval·lació de Figueres: N-IIa. Actualment, s’està portant a 

terme una millora en aquest punt per a facilitar la mobilitat a la zona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nova carretera d’accés a la NII 

L’autopista AP-7 i el ferrocarril, són eixos de comunicació per a llargs recorreguts i d’ús molt poc 

freqüent per als desplaçaments interns a la comarca, tot i que, per a la primera, hi ha una sortida de 

l’autopista abans d’arribar al Coll del Pertús i, amb ferrocarril, diverses estacions al tram de línia 

Figueres - Portbou a poblacions litorals: Vilajuïga, Llançà, Colera i Portbou, direcció Perpinyà. 

                                                             

47 Codificació Europea 
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Gràfic 20. Xarxa viària arterial principal a l’Alt Empordà 

 
Font: ICC 

La infraestructura viària bàsica que vertebra l’Alt Empordà, està constituïda per la carretera N-II, eix 

que forma part d’un dens teixit de carreteres d’àmbit supracomarcal, comarcal, local i d’una extensa 

xarxa de diferents titularitats públiques. 

La carretera nacional N-II, és per excel·lència la principal artèria de comunicació de la xarxa bàsica de 

Borrassà, Ordis i Pontós amb Figueres - el coll del Pertús i, en direcció sud, amb Girona i Barcelona.  

Pel nostre àmbit d’estudi, les comunicacions intercomarcals també s’efectuen per la carretera N-260, 

Figueres – Besalú - Olot  o Eix Pirinenc, que transcorre al límit del terme d’Ordis, afavorint la 

transversalitat de les comunicacions, des de Portbou fins a les comarques i poblacions pirinenques. A 

Besalú, al mateix punt d’encreuament entre la N-260 i la carretera C-66 s’accedeix fins a Banyoles – 

Girona. 

La inexistència a Borrassà, Ordis i Pontós de cap parada d’autocar amb servei de connexió entre 

comarques, sigui a la N-II o la N-260, a l’hora de desplaçar-se per carretera, en transport col·lectiu, fins 

a Olot, Girona o Barcelona, és un factor que accentua la dependència del vehicle privat en aquest tipus 

de desplaçaments i limita, al mateix temps que obliga als habitants dels tres municipis d’estudi, haver 

de passar abans per Figueres, amb disponibilitat d’una important estació central d’autobusos que 

efectuen els serveis de transport inter  i supracomarcals.48

L’ús de la principal arteria comarcal N-II i, a ponent, la carretera d’Olot N-260., bé que es disposen de 

diferents vies alternatives locals, constitueixen la principal xarxa bàsica de Borrassà, Ordis i també 

                                                             

48 L’estació d’autobusos central o origen, dóna servei a diferents línies de transport públic de la SARFA. 
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Pontós, per desplaçar-se fins el teixit urbà de Figueres i municipis de la seva rodalia. En cada cas, 

l’itinerari a prendre, N-II, N IIa i N-260, es decideix en funció les necessitats, la destinació i/o el temps 

disponible. La proximitat d’Ordis a la carretera d’Olot i, també de Borrassà, permet que els 

desplaçaments dels seus veïns, en direcció la Garrotxa, es realitzin bàsicament per la N-260.  

Tot i l’existència d’una important xarxa infraestructural viària bàsica a la comarca: AP-7, N-II i també 

la xarxa de ferrocarril, segons que constata l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006,49 

per a l’àmbit general del territori, l’ús de vehicles col·lectius és gairebé residual fora de l’Àrea 

metropolitana i malgrat que no hi ha dades concertes disponibles com tampoc d’Intensitat Mitjana 

Diària (IMD) per comarques ni municipis, en aquest marc se situa l’Alt Empordà.  

Així, es confirma que l’opció majoritària de la població de Catalunya, la de l’Alt Empordà i també de 

Borrassà, Ordis i Pontós, per desplaçar-se opta per l’ús del cotxe particular, abans que l’ús del 

transport públic i col·lectiu.  

De fet, només cal observar la baixa freqüència de pas del servei de transport públic radial entre 

Borrassà, Ordis i Pontós amb Figueres, així com la inexistència de cap parada de transport col·lectiu i 

públic, en cap d’aquestes poblacions que, provinent de Figueres faciliti l’accés directe a Girona i 

Barcelona. 

L’empresa que té contractats els serveis de transport públic des de Borrassà, Ordis i Pontós a Figueres, 

mitjançant una línia regular d’autobusos amb parada a les respectives marquesines, tot i que cobreix 

els serveis bàsics fins el centre urbà comarcal i permet l’accés a l’estació de tren, l’estació central 

d’autobusos, el mercat, l’hospital comarcal... el CAP de Vilafant, té un itinerari limitat i una freqüència 

de pas reduïda, factors que impedeixen minimitzar el nombre de desplaçaments amb transport privat, 

des dels tres municipis fins a Figueres.  

En el mateix sentit, la dependència del vehicle privat per efectuar la majoria de desplaçaments, també 

es desprèn de l’anàlisi de resultats obtinguts a través l’ “Enquesta de Participació Ciutadana“ 

realitzada a Borrassà, Ordis i Pontós respectivament.50

Així, l’estalvi de temps i la independència que suposa agafar diàriament el vehicle privat, per desplaçar-

se a la feina o al lloc d‘estudi, tot i el cost més elevat, fa que un percentatge molt baix de la població es 

desplaci en transport públic (14% a tot Catalunya), proporció que traslladada a Borrassà, Ordis i 

Pontós quasi segur esdevé, a priori, molt més acusada.  
                                                             

49 Elaborada per l’Àrea de Transports Metropolitans (ATM) i el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DPTOP) a 10 de juny de 2007, sobre un univers de 100.000 entrevistes. 

50 Font: Azertia, abril de 2007. 
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Les principals conclusions a les que arriba la recentment presentada: Enquesta de Mobilitat 

Quotidiana a Catalunya 2006 és que, els dies feiners, l’augment de la mobilitat al territori no ha anat 

acompanyat d’un creixement proporcional de l’oferta del transport públic, situació comú a les diferents 

demarcacions de Catalunya, inclosa la de Girona.  

La majoria de desplaçaments en transport privat que es fan entre ciutats, les proporcions assoleixen 

valors elevats i accentuar-ne, encara més, entre capitals de comarca i poblacions de la seva rodalia. 

Situació idèntica a la que esdevé entre els deu o dotze quilòmetres i esquaix i poc temps de recorregut, 

entre Figueres - Borrassà, Ordis i Pontós. 

La mateixa Enquesta de Mobilitat Quotidiana a Catalunya 2006  aporta la gran quantitat de 

desplaçaments que es produeixen entre Barcelona i els territoris situats més enllà de la segona corona 

metropolitana. Especialment remarcables són els 132.000 desplaçaments diaris de connexió entre el 

major centre urbà i de serveis de Catalunya i la demarcació de Girona, considerant com a punt 

rellevant, que aquest increment, es deu també al canvi en el concepte de “proximitat”, que ha variat 

molt els darrers anys. Alhora l’estudi remarca que és preocupant la baixa ocupació dels vehicles privats 

i els col·lapses diaris que, per aquest motiu, es produeixen als teixits urbans i a les xarxes de 

comunicació viàries generals. 

Tot i que, ara per ara, no hi ha cap projecte previst per millorar la connectivitat a distàncies curtes 

entre pobles i capitalitats, el govern de Catalunya aposta, en un àmbit d’abast territorial molt més 

ampli, millorar la connexió a mitja i llarga distància pel transport ferroviari: des del punt de vista 

ambiental, un mitjà col·lectiu i públic més sostenible.  

És previst, per a l’any 2010, que l’estació de ferrocarril de Figueres es converteixi en un centre 

intermodal de trens convencionals i de gran velocitat.  Tanmateix aquesta modificació infraestructural 

comporta i suposa el trasllat de l’estació que passaria, d’estar situada al centre, a l’oest de la capital 

comarcal. El nou emplaçament de l’estació de Figueres, especialment per a la població de la mateixa 

ciutat, presenta en l’actualitat un fort moviment veïnal en contra del seu trasllat, a les afores del casc 

urbà, en uns terrenys propers a Vilafant.  

Segons fonts de l’alcaldia de Figueres, l’objectiu és que, la capital comarcal sigui la porta d’entrada de 

turisme cap a la costa i a l’interior, a més del nucli de referència de l’Empordà i la Garrotxa. Segons 

fonts del Ministeri de Foment, les modificacions de la xarxa i la construcció d’una nova estació a 

Figueres, implicaria canvis d’hàbits de la població, residencials i laborals, i podria suposar el salt d’ 1,4 

milions d’usuaris actuals als 2,5 milions l’any 2010.  
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Mereix atenció a part, l’accessibilitat a l’aeroport Girona – Costa Brava,51 líder de companyies de vols 

de baix cost i destinació turística a la zona. 

Borrassà, Ordis i Pontós, a través de l’autopista AP-7 i la N-II, disposen de bones vies de comunicació, 

fàcil i ràpid accés fins aquesta gran infraestructura aeroportuària situada a Vilobí d’Onyar i a dotze 

quilometres de Girona, en fase de ràpida expansió i espectacular creixement en nombre de passatgers. 

La zona d’estudi supramunicipal, que es troba relativament propera a l’aeroport, a una cinquantena de 

quilometres, ara per ara no s’inclou en la seva l’àrea d’influència directa. 

5.2. Gran infraestructura ferroviària: TGV 

La proposta del traçat del Tren de Gran Velocitat (TGV),52 que preveu travessar la comarca de cap a 

cap, té afectacions i repercussions directes a Borrassà i Pontós.53

El projecte és polèmic i es troba amb una manca de suport per part de col·lectius, plataformes, sectors i 

un ampli grup de municipis de l’Alt Empordà i del Pla de l’Estany. Juntament amb aquests, Borrassà i 

Pontós, defensen que caldria encaixonar i aprofitar l’actual corredor d’infraestructures i crear un únic 

pas paral·lel a l’autopista AP-7 i la N-II, considerant a més, que amb aquesta opció, millorarien els 

pendents i s’escurçaria el traçat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilització popular en contra el traçat del TGV (maig de 2007) 

                                                             

51 Codi internacional GRO. 

52 La nova xarxa d’alta velocitat, d’ample de via internacional, és d'ADIF (Administración de Infraestructuras 
Ferroviarias) empresa que gestiona la construcció del TGV. La resta de xarxa de via ampla a Catalunya, pel què fa 
als trens, és explotada per RENFE, en les seves divisions de rodalies, mitjana distància, alta velocitat/llarga 
distància i mercaderies. 

53 Ordis, queda exclòs de la proposta de traçat. 
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El  tram del TGV, Pontós - Borrassà amb una longitud total de 7,2 km, transcorre pels termes de 

Pontós, Garrigàs i Borrassà. Per pal·liar la interrupció de passos, el Ministeri de Foment té previst 

construir-hi un total de sis viaductes o elements singulars, superant la riera de Can Farrés (100 m), la 

riera de Santa Anna (220 m), el Pla dels Caboters (457,5 m), la N-II (45 m), l’autopista AP-7 (130 m) i 

el rec de la Font vella (45 m). 

La totalitat de consistoris de la zona afectats pel traçat del tren de alta velocitat, entre els que ens 

ocupen, Borrassà i Pontós, han tramitat al·legacions al projecte que proposa el Govern i aposten per 

refer el traçat i fer passar l’alta velocitat a l’altre costat de Bàscara per l’est d’aquesta població. 

“L’Estudi de permeabilització del corredor d’infraestructures (TGV / AP-7 / A-2 / Ferrocarril” de les 

comarques gironines”54 de la Diputació de Girona, presenta a escala local les repercussions del 

corredor d’infraestructures viaries i ferroviàries. Per a la totalitat de municipis, entre aquests Borrassà i 

Pontós, els efectes podrien: fer desaparèixer camins històrics i elements patrimonials d’interès, 

impedir l’accés a zones d’esbarjo i passeig, la valorització d’espais així com hipotecar el futur 

desenvolupament de xarxes de camins a peu o en bicicleta, alhora que barrar el pas a espais agrícoles, 

provocant la reducció en superfície i convertint-los en zones improductives. 

De fet, el mateix estudi considera que la riera d’Àlguema, al tram de Borrassà, es veurà afectada pel 

projecte del TGV, al preveure únicament dues obres de drenatge per canalitzar la riera, elements 

insuficients per garantir la permeabilitat d’aquest corredor ecològic. La proposa és incrementar la 

canalització amb un viaducte addicional superior als 500 m.  

En la mateixa línia de treball, al Fluvià, corredor lineal de cabal importància entre la Garrotxa i 

l’Empordà, la proposta del viaducte al pas pel riu considera que és suficient, bé que, assessorat pel 

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA), es demana que el traçat del TGV sigui 

paral·lel a l’AP-7. 

En general, cal considerar que l’impacte ambiental associat a l’ocupació del sòl per infraestructures de 

transport depèn del sòl consumit i, l’expansió d’aquestes, comporta la pèrdua d’àrees naturals, 

impactes en la biodiversitat i fragmentació del territori. De la mateixa manera, el seu desenvolupament 

reverteix en la pèrdua de sòl agrícola o forestal, la pèrdua de valors paisatgístics, a més de 

transformacions socioeconòmiqes.  

En aquest sentit, també és important destacar la incidència de les infraestructures de transport en els 

desenvolupaments urbanístics: el ferrocarril afavoreix concentracions modals, de la mateixa manera 

                                                             

54Elaborat per Arvensis; gestió i assessorament ambiental, a març de 2006. 
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que la xarxa viària propicia els creixements urbanístics dispersos i, el desplegament del transport 

públic, condiciona la mobilitat funcional dels ciutadans i, en definitiva, la utilització del vehicle privat, 

en major o menor grau. 

Tot i tractar-se d’un tram polèmic, que compta amb l’oposició dels alcaldes de la zona, el mes de maig 

de 2007, el Ministeri de Foment va licitar el tram Pontós - Borrassà. La proposta alternativa de 

recorregut del TGV en unificar aquesta infraestructura en un sol pas, format per l’autopista, la 

carretera N-II i la futura línia de molt alta tensió sembla, ara per ara, sembla no prosperar. Des que 

Ministeri de Foment anuncià la intenció de no modificar el traçat del TGV, els alcaldes de Bàscara, 

Pontós, Borrassà, Garrigàs i Vilademuls, van presentar un recurs admès a tràmit per l’Audiència 

Nacional l’abril de 2007.  

Gràfic 21. Xarxa d’infraestructures de comunicació a Pontós 

 
Font: ICC 

Tanmateix el mes de maig de 2007, representants de Foment van desplaçar-se a la zona per firmar les 

actes prèvies d’ocupació dels terrenys afectats i enllestir les expropiacions pel pas del TGV, a les 

poblacions de Pontós i Bàscara. Ambdós municipis, juntament amb Borrassà, Vilademuls i Garrigàs, 

una vegada més, van mostrar-se en contra del traçat proposat per Foment, assegurant que causaria un 

fort impacte ambiental, al preveure el pas del TGV per l’oest del territori. En qualsevol cas, la proposta 

dels ens locals es manté ferma a fer una trama paral·lela a l’autopista AP-7, aprofitant l’actual corredor 

d’infraestructures. 

A principis de juny de 2007, el Senat aprovà una moció que instava el govern espanyol a canviar el 

traçat del TGV, entre Vilademuls i Pontós, per reduir l’impacte ambiental. El text de la moció, que va 

ser presentat a petició dels representants del territori, que tan sols va comptar amb els vots en contra 

del partit del govern, tanmateix no és vinculant i per tant el govern no està obligat a complir-la. 
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A finals de maig de 2007, el Ministeri de Foment també donà llum verda a les obres del TGV entre 

Borrassà i Figueres. Aquest tram, amb una extensió de set quilometres i mig, afecta a més, els 

municipis de Santa Llogaia d’Alguema, Vilafant i Llers. L’actuació preveu construir, en aquest tram, 

cinc viaductes que tindran entre 35 i 240 metres, un túnel de quasi dos quilòmetres i una àrea per a 

l’estacionament de trens a la capital de la comarca. És previst que les obres tinguin una durada de 20 

mesos amb un pressupost de 114.930.865 euros.  

La previsió és que a finals del 2008 s’hauran acabat els dos traçats: entre Sant Julià de Ramis - 

Vilademuls i entre Figueres - Perpinyà i, els trams dels municipis a tocar a la capital de Girona i el de 

Vilademuls i Borrassà, bé que els ajuntaments reclamen un canvi de traçat. En cap cas, el calendari de 

finalització és clar. 

Encara que gran part de la línia del TGV estarà gairebé acabada el 2009, a causa de l’endarreriment 

dels dos túnels a Barcelona i Girona aquests impediran, al mateix any, enllaçar la via Barcelona – 

Figueres i això farà que el TGV hagi de circular, per la comarca, mitjançant la línia convencional fins 

arribar a Figueres l’any 2012, un cop finalitzats els túnels urbans d’ambdues capitals. 

Mentre tant, el Ministeri ha garantit la construcció, per abans de l’any 2010, d’un intercanviador a 

Barcelona, que permetrà que els combois puguin arribar a Figueres per la via convencional, canviant-

los la distància dels eixos entre rodes i, un cop arribats a Figueres, els trens enllaçaran amb la traça del 

TGV fins el límit fronterer amb França. 

Quant a la mobilitat radial en els desplaçaments de mitja i llarga distància, en aquest cas, entre 

Figueres – Girona - Barcelona, el govern aposta per fer un major ús del tren de rodalies. L’actual 

objectiu de la Generalitat de Catalunya és augmentar l’ús del transport públic amb ferrocarril, 

especialment als territoris en que actualment aquest és pràcticament residual, com és el cas de la 

població de l’Alt Empordà, amb estació central a Figueres. 

Tanmateix si no se soluciona l’accés en transport públic viari fins enllaçar amb la línia ferroviària, des 

de les poblacions rurals fins a la capital comarcal, la mobilitat amb vehicle privat es previst que seguirà 

amb una tendència creixent, com succeeix a la totalitat de Catalunya, entre les petites poblacions rurals 

i els grans centres urbans. 

5.3. Xarxa viaria local i intramunicipal 

Com s’ha esmentat, la artèria principal viària que vertebra la majoria de municipis de l’Alt Empordà, és 

la carretera N-II. Des de Borrassà i Ordis, l’accés a la general N-II es produeix mitjançant la variant C-

26, via que adopta popularment el sobrenom: variant Borrassà-Ordis i que, a l’extrem oposat, s’uneix i 

enllaça amb la carretera, de la xarxa bàsica N-260, coneguda com la carretera d’Olot. 
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Pels habitants de Pontós, l’accés a la N-II, es realitza a través de dos brancals de connexió: les 

carreteres locals: GIV-5125 i GIP-5126, la darrera ramificada per accedir fins el veïnat de Canelles 

(Navata). Ambdues vies secundaries, són utilitzades per dirigir-se a l’eix primari, N-II, en totes 

direccions: Figueres o Bàscara - Girona - Barcelona. 

Des de l’any 2002, un cop finalitzades les obres de construcció de la C-26, variant Borrassà – Ordis, 

aquesta via permet l’enllaç entre la N-II i la N-260, sense haver de passar per l’interior dels nuclis 

urbans de Borrassà i d’Ordis. 

La variant C-26 és una via ràpida que, a l’alçada de Vilamorell, després del pont de l’autopista AP-7, 

passa per la perifèria dels dos centres de població urbans: pel sud de Borrassà i pel nord del nucli 

d’Ordis. A mode de cinturó de ronda, compta amb tres rotondes, tres accessos d’entrada/sortida: Pols, 

Ordis i Borrassà i Creixell.  

Des de la carretera d’Olot, en direcció als municipis del litoral i la costa nord, per evitar travessar 

l’entramat urbà de Figueres, una bona opció és accedir a la variant C-26, passar per la variant de 

Borrassà-Ordis, fins el nus de la N-II, actualment reformat per donar millor entrada tant a la Nacional 

com a l’Autopista a través d’una gran rotonda i un entremat de nusos i passos. 

En comparació a l’antic recorregut, d’obligat pas pel centre Borrassà-Ordis / Ordis-Borrassà, el nou 

itinerari “escurça les distàncies” i aporta una millora substancial en comoditat i temps. Sense 

disponibilitat de dades IMD, es pot afirmar que és una via especialment utilitzada en la mobilitat 

quotidiana obligada, per raons d’estudi o de treball. 

En anterioritat, els habitants de Pontós que requerien desplaçar-se a la carretera d’Olot N-260, els era 

obligatori passar per l’interior de Figueres. Actualment, l’existència de la variant C-260, també aporta 

als veïns una enorme millora de fluxos i mobilitat, al poder abastar fàcilment un territori ampli amb 

major rapidesa, escurçant les distàncies, reduint el temps en desplaçaments i guanyant amb seguretat i 

confort. 

La nova infraestructura de la xarxa viaria local, suposa la modificació en les dinàmiques de mobilitat de 

persones i transport de mercaderies i un canvi en el comportament i les tendències dels desplaçaments 

intercomarcals, comarcals i locals per a la població de Borrassà, Ordis i Pontós. 
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Cruïlla d’accés a la N-II (maig ‘07) Rètol a la variant C-26 

Tanmateix, a la cruïlla de la C-26 amb la N-II, direcció Figueres, l’actual senyalització, vertical i 

horitzontal també limita la connectivitat entre municipis veïns i el canvi en les pautes i conductes de 

mobilitat internes més tradicionals.  

La carretera general, N-II fragmenta i actua de barrera artificial, un factor de la deficient comunicació 

entre Borrassà/Ordis amb el nucli de població de Vilamalla i en menor incidència, amb l’àrea industrial 

i la zona d’activitats logístiques, Logis Empordà, el polígon industrial al Pont del Príncep. 

Fa relativament pocs anys, els habitants de Borrassà i d’Ordis, a través de la xarxa de carreteres locals 

GIV-5128 i prolongació GIV-6229, al creuar la N-II enllaçaven directament amb Vilamalla, Siurana... 

D’ençà de les protestes veïnals, per la perillositat que suposava l’encreuament, les modificacions de la 

cruïlla i de sortida a la carretera N-II des de Borrassà, que per un costat ha suposat millores en la 

seguretat vial (existència d’un carril central, d’un pas de gir inferior...).  

La intensitat i l’augment de la mobilitat diària per la variant Borrassà-Ordis, com s’ha comentat, 

converteix ambdues poblacions en una zona molt transitada en totes direccions de circulació i sentits 

de la marxa. Però alhora que incrementa progressivament el trànsit de pas per la C-26, sigui el 

transport de persones com mercaderies, també modifica la circulació interna local i s’interromp la 

fluïdesa de relacions entre nuclis de població.  

Al nivell paisatgístic més general, els efectes d’impacte són rellevants, al tractar-se d’un espai agrícola i 

rural, travessat i tallat per una infraestructura viària de grans dimensions. 

Des de la construcció de la variant C-26, s’ha produït un canvi de comportament en la dinàmica de 

mobilitat, obligada o no, entre Borrassà i Creixell i aquest nucli, al marge esquerra de la variant, és el 

més afectat per la seva construcció. En l’actualitat Creixell, es troba partit del centre urbà de Borrassà, 

a l’altre vessant de la C-26, sense una alternativa viària local que resolgui la situació de fraccionament i 

interrupció. 
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Tot i que s’han adoptat mesures correctores, amb la construcció d’accessos i alguns passos soterrats 

per minimitzar els impactes negatius, antròpics i ambientals, aquests no han estat suficients per evitar 

la fragmentació del territori i la reducció en la mobilitat tradicional veïnal. L’actual inexistència de 

voreres preferents per a vianants o ciclistes, són factors determinants de la pèrdua de mobilitat 

sostenible i de la mala comunicació: passejant o en bicicleta. 

Des de Borrassà, els desplaçaments a peu fins el cementiri municipal o caminant fins els horts a tocar a 

la riera d’Àlguema en l’actualitat són residuals i en sentit invers, des de Creixell, accedir en bicicleta 

fins les oficines de l’ajuntament, els comerços o la farmàcia de Borrassà... s’han minimitzat, atesa la 

perillositat que suposa travessar la C-26 i la rotonda Borrassà-Creixell, per l’elevada intensitat de 

circulació que hi transita. Tot i que el nucli de Creixell no queda completament aïllat de Borrassà, en 

aquest tipus de desplaçaments, a peu o en bicicleta, no es troba ben comunicat. 

Creixell a més, també pateix d’afectació al consolidar-se, progressivament com un trencall o drecera de 

pas per accedir des de la N-II fins la rotonda –Borrassà-Creixell- i enllaçar amb la carretera N-260 de 

Figueres a Olot. 

Petit i tranquil veïnat de població, constituït per un reduït nombre de cases i un sinuós carrer central 

suporta, pel seu interior, un constant anar i venir de trànsit de pas i moviment de vehicles, maquinària 

agrícola procedents de Garrigàs, Arenys d’Empordà... i també Pontós. 

Amb menor intensitat en relació el veïnat de Creixell, Pols, situat al mateix vessant de la variant que 

Ordis, per accedir al nucli principal, tot i que en vehicle particular és més ràpid, la mateixa via i 

rotondes de la C-26 presenten certes dificultats al transport intern local de tractors, segadores i 

camions amb mercaderies i bestiar. Tanmateix entre Pols i Ordis els camins rurals alternatius, 

permeten internament la mobilitat de maquinari agrari. 

En l’ordre de la xarxa viaria local, la carretera local GIP-5129, que parteix de Borrassà, que condueix 

primer a Vilafant esdevé un ruta tranquil·la i segura per accedir a Figueres i el seu entorn periurbà. 

Aquesta via local, estreta però planera i ben pavimentada, cas d’aprovació de la proposta inicial del 

projecte de construcció de la variant C-26, hauria estat l’alternativa per evitar les repercussions 

ocasionades amb l’actual traçat de la C-26, entre el centre urbà de Borrassà i el nucli de població 

Creixell. Des de Borrassà l’accés al nucli de Vilafant més allunyat que Creixell, difícilment es produeix 

sense vehicle motoritzat: motocicleta o cotxe particular. 

Nogensmenys la mobilitat intramunicipal: Borrassà - Ordis / Ordis - Borrassà, es manté directa, fàcil i 

fluïda com sempre, tant si es produeix per les entrades est, centre i oest de la variant, com si es realitza 

pel tram de carretera local GIV-5128, d’ús freqüent i quotidià pels serveis bàsics com anar a fer les 
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compres o a la farmàcia a Borrassà o bé recollir la correspondència certificada a Ordis. Pel camí de 

terra paral·lel a la carretera local, els desplaçaments de tractors i altre maquinari efectuen el transport 

de productes del camp i bestiar. 

El vial lineal, és a dir, l’antiga carretera local que des de temps immemorials uneix ambdues poblacions 

i transcorre parcialment pels estrets i cèntrics carrerons de Borrassà i Ordis, sens dubte ha disminuït 

en intensitat de trànsit i circulació.  

Els veïns d’ambdós centres urbans, han guanyat en tranquil·litat i seguretat, quedant com a un reducte 

del passat el pas de vehicles i camions TIR de grans dimensions, que procedents de la N-II, en arribar a 

Borrassà, es trobaven en un parany sense sortida, ocasionant desperfectes als habitatges i molèsties als 

vilatans. 

Pels ciutadans de Borrassà i d’Ordis, atesa l’escassa distància que els separa avui és un passeig anar-hi 

a peu o en bicicleta, sempre que s’extremin les mesures en seguretat vial, especialment a la rotonda del 

camí vell de Borrassà, a causa de la inexistència de voreres pels vianants o d’un carril bicicleta. 

Els constants fluxos de comunicació entre Borrassà i Ordis, contrasten i són molt distants dels 

existents entre aquestes dues poblacions amb el municipi de Pontós, tot i ser limítrofes i propers. La 

causa cal buscar-la en l’orografia ondulada i el corredor natural de la riera d’Àlguema, accidents, que 

tot i no ser molt prominents impedeixen el desenvolupament de vies de comunicació intramunicipals. 

Els habitants de Pontós i Romanyà d’Empordà, pels desplaçaments a curta distància, tendeixen a 

desplaçar-se fins a Bàscara, abans de fer-ho a Borrassà o Ordis. El fàcil accés a la xarxa viària principal 

N-II, un cop salvat el pont del Fluvià, recentment reformat i en l’actualitat en fase de noves millores, la 

mobilitat quotidiana dels habitants de Pontós i Romanyà d’Empordà, és prioritària i més elevada amb 

Bàscara, entre d’altres, per l’oferta dels serveis bàsics d’educació i sanitaris i també el subministrament 

de comestibles.  

Sembla lògic pensar principalment per aquests darrers motius de mobilitat i també per la importància 

del disseminat, que el parc de vehicles a Pontós: turismes, motocicletes, camions i furgonetes és, entre 

els tres municipis, el que assoleix els índexs de motorització més elevats; molt superiors els valors de 

per tipus de vehicle i pel total d’aquests, en relació a Borrassà i Ordis, respectivament. 

Taula 28. Índex de motorització per mil habitants. 2005 

2005 Turismes Motocicletes 
Camions i 
furgonetes Total 

Borrassà 641,6 148,5 223,6 1.070,0 

Ordis 657,1 109,5 129,7 910,7 

Pontós 842,8 165,9 323,1 1.362,5 
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Total tres municipis 713,8 141,3 225,5 1.114,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Pels moviments de tractors, recol·lectores, maquines de segar i batre i altre maquinari d’ús agrícola i 

transport de bestiar, principalment garrins per engreix, tant a Borrassà, a Ordis com a Pontós, els 

pagesos utilitzen els camins rurals i veïnals característiques de la plana empordanesa.55

La població de tots tres municipis, però especialment de Pontós i Romanyà d’Empordà, fan ús dels 

camins de terra i pistes forestals, habitualment de titularitat municipal, per desplaçar-se fins als masos, 

paratges, indrets i disseminats del voltant més immediat. 

Els camins rurals i les pistes forestals, donen suport a la xarxa bàsica local als tres municipis, malgrat 

que l’estat de conservació, en alguns casos, és deficient. El més indicat i aconsellable si es vol fer un 

circuit de ronda de Borrassà a Ordis i Pontós, són les rutes a peu resseguint viaranys o fer excursions 

en bicicleta de muntanya.56

                                                             

55 Inventari dels camins rurals de titularitat municipal a l’Alt Empordà. CCAE. 1996 

56 Rutes per l’Alt Empordà en bicicleta. Brau Edicions. Ruta 6: De Borrassà a Pontós 
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PUNTS FORTS I FEBLES DE L’ENTORN HUMÀ 

Demografia 

Punts forts Punts febles 

 Nuclis de reduïda dimensió poblacional  

 Baixa densitat de població 

 Poblament en nuclis urbans compactes 

 Importància del disseminat (Pontós) 

 Arribada de nous contingents de població jove 

 Taxa d’ocupació elevada 

 Atur registrat molt feble 

 Taxa de creixement natural negativa 

 Escàs reemplaçament generacional 

 Mitjana d’edat avançada 

 Taxa d’activitat per sota la mitjana comarcal 

Equipaments i serveis Salut 

Sanitat 

Punts forts Punts febles 

 Disponibilitat de serveis d’assistència mèdica de 
capçalera 

 Assignació local a CAP’s d’assistència  primària 

 Transport públic regular per accedir al CAP de 
Vilafant (Borrassà i Ordis)  

 Disponibilitat d’hospital comarcal 

 Sense transport públic per accedir al CAP de 
Bàscara (Pontós) 

 Dependència de una sola farmàcia a Borrassà  

 Educació  

Punts forts Punts febles 

 Associació en xarxa de centres d’educació públics 
(Borrassà, Ordis i Lladó) 

 Compartir un mateix projecte educatiu al nivell 
supramunicipal 

 Nou equipament: llar d’infants (Ordis) 

 Companyes de sensibilització ambiental a la 
mainada 

 Dependència de tercers en la mobilitat per 
raons d’estudi 

 Incompatibilitat horària de certs grups d’edat, 
per accedir als IES 

 Inexistència de cap centre d’educació (Pontós)  

 Escassa demanda formativa en noves 
tecnologies 

 Cultura i lleure  

Punts forts Punts febles 

 Alta qualitat i disponibilitat d’equipaments i 
serveis municipals 

 Dotació d’equipaments esportius d’acord  les 

 Poca dinàmica participativa en la creació a 
noves activitats socioculturals  

 Poques persones actives al teixit associatiu 
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necessitats locals 

 Dinamització cultural i social 

 Activitats generadores de difusió local cultural a 
l’exterior (fires) 

 Tradicions socials i culturals arrelades 

 Associacionisme veïnal 

 Participació conjunta en actes i activitats en 
l’àmbit supramunicipal 

 Creació de noves dinàmiques a mans de les 
administracions locals. 

 Escassa rotació d’activitats culturals 
compartides 

 Manca de biblioteca o espai públic per a 
l’estudi 

Patrimoni 

Punts forts Punts febles 

 Supramunicipal; diversitat de patrimoni històric, 
social i cultural 

 Recuperació del patrimoni públic amb 
subvencions i fons públics (Pontós) 

 Dinamització de noves activitats d’arrel 
tradicional 

 Recuperació del patrimoni arquitectònic civil 
a mans privades   

Activitats econòmiques 

Punts forts Punts febles 

 Especialització agrària: conreus de secà, bestiar 
porcí i aviar 

 Tendència a la diversificació sectorial  

 Fort creixement del sector serveis 

 Localització estratègica favorable a xarxes de 
comunicació i centres logístics  

 De poble rural a poble industrial (Ordis) 

 Suficiència de serveis locals 

 Iniciativa privada per desenvolupar activitats de 
turisme rural  

 Ajut comunitari pel desenvolupament del turisme 
rural 

 Fort potencial de la zona d’esport per 
desenvolupar activitats al llarg de l’any (Pontós) 

 Localització puntual d’una gran indústria (Ordis) 

 Petit comerç de proximitat  

 Iniciativa promocional local en la transformació 
de productes alimentaris agrícoles (ordi)  

 Situació conjuntural favorable pel conreu de 
cereals destinats a la producció de biodiesel 

 Davallada del sector agrícola. Terciarització 

 Concentració de terres, conreus extensius 

 Poc dinamisme empresarial intern 

 Pèrdua de comerç de proximitat (Ordis i  
Pontós) 

 Repoblacions o conreus forestals en mans 
d’empreses no locals  

 Poca iniciativa empresarial emprenedora del 
jovent 

 Manca d’entitats bancàries 
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 ADL i Monitor 

Parc d’habitatges i edificis 

Punts forts Punts febles 

 Potencial de desenvolupament de segones 
residències de qualitat 

 Rehabilitació d’habitatges per a usos i noves 
activitats de turisme rural i cultural 

 Proximitat a Figueres centre i capitalitat 
comarcal 

 Elevat nombre d’habitatges desocupats o buits 

 Pèrdua de competitivitat segons la tipologia i 
nombre d’habitatges de nova construcció 

 Noves edificacions per davant l’ocupació de 
les vacants 

 Pendent de resoldre les construccions il·legals 
(Borrassà) 

 Possibles repercussions dels futurs habitatges 
socials (Borrassà)  

Mobilitat 

Punts forts Punts febles 

 Totalitat de nuclis ben comunicats per xarxes i 
artèries internes, locals, comarcals i 
supracomarcals 

 Proximitat a centre neuràlgic de serveis i 
comunicacions comarcal 

 Diversitat de xarxes alternatives i camins 
municipals 

 Taxes de motorització elevades 

 Millora del trànsit al tramat intern urbà 
municipal (Borrassà i Ordis) 

 En fase de millores dels accessos viaris  

 Espais destinats a l’aparcament de vehicles 

 Proximitat i ràpid accés a l’aeroport de Girona 

 Dependència d’ús del vehicle privat  

 Conflicte pel traçat de TGV 

 Mobilitat obligada pel treball o estudi o 
serveis, amb transport privat 

 Baixa freqüència de pas del transport públic 

 Difícil conciliació de la vida laboral/escolar 
amb els serveis de transport públic (Pontós) 

 Sense cap parada de transport públic i 
col·lectiu de llarg recorregut 

 Manca de voreres per vianants entre nuclis 
propers de població 

 Senyalització viària deficitària 

 Impacte de la nova variant: zona de pas de 
vehicles 
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1. INTRODUCCIÓ  

Un dels programes d’innovació de les polítiques locals en la gestió pública, és l’Agenda 21, un pla 

d’acció que es compromet i desenvolupa mecanismes de coordinació per impulsar el progrés 

socioeconòmic amb criteris de sostenibilitat.  

L’Agenda 21 que estudia i treballa en un model de connexió entre el medi ambient, l’economia i la 

societat, requereix d’acords socials per racionalitzar processos, introduir criteris de qualitat i oferir 

nous estàndards en la prestació de serveis.  

L’Agenda 21 Local ja forma part del llenguatge quotidià de la política municipal, a més de ser una de les 

referències internacionals en la implantació i desenvolupament dels principis d’Aalborg gràcies a la 

contribució dels ciutadans, les organitzacions i els governs locals de les darreres dècades.  

En aquesta línea de treball i per iniciativa dels Ajuntaments de Borrassà, Ordis i Pontós, es pren la 

decisió de treballar conjuntament en l’elaboració d’una Agenda 21 supramunicipal i concretar 

propostes que permetin assolir la sostenibilitat dels municipis i aconseguir l’equilibri entre 

desenvolupament, riquesa i treball, amb la protecció de l’entorn, els recursos naturals i la disminució 

dels residus i la contaminació.  

La Diputació de Girona, a través del programa de suport a les Agendes 21 Locals, està desplegant les 

agendes 21 a tot el territori de manera que, es condicionen els ajuts, a l’acord de Ple de les Agendes 21 

Locals. 

Aplicat a l’àmbit rural empordanès, es tracta d’un projecte de cooperació territorial de treball conjunt 

que, a més d’enfortir les relacions veïnals, té per objectiu fer viables, social i econòmicament, projectes 

difícilment abordables, des del punt de vista humà i pressupostari, a títol individual local. 

La Memòria descriptiva i Diagnosi de sostenibilitat, que es presenta a continuació, forma part de 

l’esquema que requereix el desenvolupament de l’Agenda 21, al nivell local i pel conjunt dels tres 

municipis.   

Elaborada a partir de la informació obtinguda de diferents fonts d’informació, escrites i orals, l’objectiu 

és reflectir l’estat actual de Borrassà, Ordis i Pontós: el medi físic i territorial, l’entorn humà amb els 

aspectes bàsics de la població i el mercat laboral, l’activitat econòmica, els equipaments i serveis així 

com les xarxes i els fluxos infraestructurals. També fa referència als recursos mediambientals i 

finalment als diferents aspectes de gestió municipal. A partir de la coneixença i l’observació territorial, 

aquest document descriu sintèticament, aspectes de feblesa i fortalesa per l’àmbit de treball. 
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A banda d’aquesta Memòria descriptiva i Diagnosi de sostenibilitat, l’Agenda 21 dels municipis de 

Borrassà, Ordis i Pontós, és un projecte més ampli que té per objecte el desenvolupament, l’execució i 

la realització dels treballs corresponents als Plans d’Acció Locals, els Plans Especials d’Usos del Sòl no 

urbanitzable i un Estudi de Connectivitat. A continuació es presenta l’esquema del procés i el 

plantejament conceptual en el que s’emmarca aquest document. 

Gràfic 1. Esquema del procés d’Agenda 21 supramunicipal de Borrassà, Ordis i Pontós 

 
 

Font: Elaboració pròpia 

És per aquest motiu que al llarg del procés de disseny, elaboració i realització del projecte global, s’ha 

tingut molt present la implicació directa dels ens locals, la participació i la voluntat dels habitants i 

agents socials.  

A partir d’aquí, l’Agenda 21 supramunicipal és previst que realitzi propostes d’actuacions estratègiques, 

capaces d’aprofitar i elevar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Borrassà, Ordis i Pontós, 

en un marc general de les necessitats pròpies locals, en un context de responsabilitat i compromís 

mediambiental.  

La Diputació de Girona ha aportat el 90% del cost d’adjudicació del projecte de l’Agenda 21 

supramunicipal de Borrassà, Ordis i Pontós; el 10% restant, ha estat finançat equitativament pels 

Ajuntaments de Borrassà, Ordis i Pontós.  
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2. METODOLOGIA  

El projecte, en un sentit ampli, respecta i considera la idiosincràsia i les particularitats individuals de 

Borrassà, Ordis i Pontós, malgrat que sens dubte també té en compte les necessitats i expectatives dels 

ens locals de forma col·lectiva i supramunicipal.  

L’ordre en el que són citats habitualment: Borrassà, Ordis i Pontós, que coincideix amb la dimensió 

poblacional de cadascun d’ells, respon a criteris d’ordenació alfabètica i no manté cap relació de caire 

jeràrquic. 

En diverses ocasions es valora cada municipi en consonància als seus veïns, comparant-los, si s’escau, 

amb la comarca i/o Catalunya; en d’altres, es contrasta amb el resultat d’addició supramunicipal de 

tots tres (Total tres municipis). En cada cas, la raó de fusionar-los o pel contrari segregar-los, respon al 

significat del contingut tractat i/o la rellevància temàtica que pugui aportar la seva consideració. 

Metodològicament la informació tractada a la Memòria descriptiva i Diagnosi de sostenibilitat, s’ha 

obtingut de documentació procedent de diferents fonts: locals, comarcal i institucionals, així com del 

resultat de l’aplicació d’un Pla de Participació paral·lel a l’elaboració dels treballs i complementari a les 

visites de camp realitzades.  

Ha estat de molta utilitat la consulta bibliogràfica de publicacions, articles, llibres i referències de 

professionals i experts en diferents disciplines, així com de diverses persones coneixedores del territori 

objecte del treball. 

Tot i amb això, cal tenir en compte que les dades i estadístiques oficials, que garanteixen per una banda 

la qualitat de la informació, en d’altres ocasions, han suposat un impediment per falta d’actualitat, en 

concret quan les dades procedeixen dels Censos amb periodicitat cada deu anys.  

Sens dubte, si aquest factor reporta certa pèrdua de vigència de la realitat, o el que seria més just, un 

obstacle per avaluar-ne la situació més recent, l’altre component que ha dificultat la valoració dels 

municipis d’estudi ha estat la situació d’impàs en la que es troba l’àmbit d’estudi, en el que es refereix a 

la normativa de planejament i alhora com a part integrant del conjunt territorial empordanès, afectat 

per la projecció d’infraestructures de grans dimensions. 

El sistema d’obtenció de material de base i dades, del passat i del present, ha generat un esforç en el 

treball de síntesi per a fer-ho entenedor per a tots els públics. Al peu de cada taula i/o gràfic s’indica la 

font de procedència i, quan s’ha tractat la informació, si s’ha elaborat pròpiament. En el text, 

 DIAGNOSI: 1-Entorn físic i biòtic 5
 



 

s’intercalen taules, mapes, fotografies i gràfics, aquests darrers adopten els colors d’imatge corporativa 

assignada a cada àmbit local: Borrassà (lila), Ordis (groc) i Pontós (verd).1

La cartografia presentada s’ha obtingut de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de l’Agència Catalana de 

l’Aigua de la Generalitat de Catalunya; Les fotografies han estat realitzades per l’equip de treball 

d’Azertia i els seus colaboradors, en el decurs de les visites mensuals realitzades a l’àmbit d’estudi. 

En la redacció dels documents finals de la Memòria descriptiva i Diagnosi de sostenibilitat, s’ha tingut 

especial cura que fossin de fàcil lectura i comprensió, per voluntat expressa dels màxims representats i 

responsables locals de Borrassà, Ordis i Pontós. Sens dubte, si s’assoleixen els objectius serà també un 

revulsiu per motivar la implicació ciutadana, aspecte bàsic del procés d’adopció de l’Agenda 21 Local i, 

en aquesta ocasió, supramunicipal.  

Aquest document ha de ser una eina útil de consulta o referència, alhora que un instrument per 

potenciar el coneixement, el progrés i encarar futurs reptes, respectuosos amb l’entorn natural, humà i 

territorial. 

                                                             

1 Coherents a les bones pràctiques ambientals, conscients les dificultats de distinció dels colors associats als àmbits 
locals, en impressions a b/n, gràficament aquest aspecte s’ha resolt, per  les línies dels gràfics de la següent manera 
(sense símbol a Borrassà; triangle a Ordis i quadrat Pontós) facilitant així la lectura de les impressions a una sola 
tinta. 
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1. LOCALITZACIÓ I CONTEXT TERRITORIAL DELS MUNICIPIS 

Els municipis de Borrassà, Ordis i Pontós es troben situats al Sud – Oest de Figueres, a la comarca de 

l’Alt Empordà. La seva localització és certament estratègica, ja que l’Alt Empordà forma part d’un dels 

més importants corredors del sud d’Europa. Efectivament, la complicada configuració orogràfica del 

Sud de França i nord de Catalunya, obliga als fluxos de mobilitat que es produeixen de nord a sud a 

passar per la plana de l’Empordà. De fet, en la historia de la humanitat hom sempre ha emprat aquest 

corredor per tal d’accedir, des del nord dels Pirineus, cap al sud i centre de la península Ibèrica i més 

enllà, fins al continent Africà. Tanmateix, a part de les rutes terrestres, la seva situació costanera 

permetia accedir també a les rutes costaneres.  

Si s’analitza la geografia catalana, com explica Pau Vila, des de l’Empordà s’obren les cadenes i 

serralades catalanes en forma de ventall. Aquestes serralades signifiquen un dels principals 

condicionaments als que les societats que han habitat i habiten el territori de Catalunya  

Gràfic 2. Eixos històrics de comunicació de l’Alt Empordà 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del mapa físic de Catalunya de www.senderisme.com 
Copyright © senderisme.com + Editorial Piolet
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D’aquesta manera, els moviments, desplaçaments i comunicacions terrestres de les poblacions  a escala 

catalana han emprat els corredors entre les principals serralades. Com es veu en el mapa, des de 

França per anar en direcció al sud de la Península es passa per la fosa empordanesa i la del Vallès-

Penedès, entre les serralades Litoral i Prelitoral. Però una altra de les característiques de la geografia 

catalana és el tall que el traçat dels diferents rius fan en aquest “ventall de serralades”, permetent que 

des de aquest corredor es pugui accedir fins als territoris interiors i de muntanya de Catalunya. 

L’Empordà s’erigeix com a punt de pas obligat en aquest sentit i els tres municipis de Borrassà, Ordis i 

Pontós, es situen en una posició central, al sud de Figueres, en el context empordanès. No es per 

casualitat doncs, que a l’entorn dels tres pobles es situï el traçat de nombroses infraestructures lineals 

de comunicació terrestre, com l’autopista del Mediterrani o el Ferrocarril d’Alta Velocitat (FAV).  

Gràfic 3.  Imatge satèl·lit de l’Alt Empordà 

 
Font: ICC 

Així, a escala local, Borrassà, Ordis i Pontós, són termes rurals d’interior i limítrofes entre si que 

pertanyen a una mateixa unitat geomorfològica, la plana al·luvial de l’Empordà.  

Els tres municipis es situen a la franja litoral de Catalunya, aproximadament a una vintena de 

quilometres a l’interior de la costa, del golf de Roses i els aiguamolls de l’Empordà. A causa d’aquesta 

distància que els separa del mar, Borrassà Ordis i Pontós presenten un entorn paisatgístic i humà molt 

diferent del de primera línia costa. Mentre que a la costa l’activitat predominant és la turística, amb 

uns elevats nivells d’ocupació del territori, els tres municipis tenen un caràcter predominantment 

agrari.  
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Gràfic 4. Termes municipals i superfície urbanitzada. 2002  

Pontós

Ordis

Borrassà

 
Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del DMAH 

Figueres

N-II

Borrassà
Ordis
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Font: Elaboració pròpia 

De fet, a part de la concentració de població i activitat que representa Figueres, amb una posició central 

en la plana, municipis com Borrassà, Ordis i Pontós esquitxen de poblament aquesta plana, 

agrícolament força productiva donat el seu origen al·luvial. 

L’anterior mapa representa perfectament aquest sistema de 

poblament de la plana, posant de relleu la funció que acompleixen 

aquests petits pobles agrícoles, que és la de vertebrar un espai 

productiu com és el de la plana empordanesa. Els poble ordenen 

els assentaments humans en agrupacions compactes que 

corresponen als pobles i en poblaments més dispersos 

corresponent al sistema de masos, que responen a una estructura 

d’ocupació i explotació territorial típica de la Catalunya Vella.  

Els tres municipis gaudeixen entre ells de força proximitat física i 

de fet, tenen els seus termes municipals limítrofs. Aquest factor 

geogràfic, sumat a la fàcil accessibilitat que tenen entre ells a 

través de la xarxa de carreteres, tant bàsica o primària (Autopistes i carreteres Nacionals) com 

secundària (comarcals, locals i camins veïnals), així com la disposició del terreny amb poc pendent i 
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planer tot i que lleugerament ondulat, fa que els veïns de les tres poblacions puguin mantenir estretes 

relacions entre si, especialment entre Borrassà i Ordis, els dos més pròxims.  

Històricament, bona part de l’actual àmbit territorial d’estudi ja participava de trets i elements 

comuns. La família dels Creixell, constituïren, durant els segles XI i XII, l’anomenada Baronia de 

Creixell formada pels pobles de Creixell, Pontós, Romanyà i Borrassà. 

Deixant a banda aquest factor que forma part del passat, el cert és que les relacions quotidianes i de 

cooperació entre Borrassà, Ordis i Pontós són avui dia habituals. De la mateixa manera, és fàcil trobar 

elements molt similars, dinàmiques comunes i problemàtiques compartides. Així per exemple, tots tres 

pobles necessiten de la relació funcionar amb el cap comarcal, Figueres, per a accedir a determinats 

serveis i productes, així com per que part de la seva població desenvolupi determinades activitats. La 

relació amb la capital és per tant intensa i determina forces comportaments quotidians dels habitants 

dels tres pobles, que fan de la mobilitat un element habitual. Cal tenir en compte que, tots tres 

municipis es troben a poc més d’una desena de quilòmetres de Figueres, facilitant aquesta relació. La 

proximitat geogràfica, sumat també a les bones comunicacions existents per carretera, fan que 

Figueres desenvolupi el seu paper funcional de cap comarcal, essent el principal nucli d’atracció 

d’activitat i població de l’Alt Empordà. Aquest fet és important ja que la capital juga un paper 

important en la vida quotidiana dels veïns dels tres municipis. De fet, tant físicament com en les 

dinàmiques els pobles es troben en l’àmbit d’influència funcional de l’àrea de Figueres, però sense que 

s’hagi configurat necessariament un fenomen metropolità exactament igual com el de les àrees 

metropolitanes madures de grans ciutats.  

Per altra banda, tots tres municipis tenen un paper també estratègic en l’àmbit empordanès, ja que 

constitueixen la reserva estratègica d’espais oberts (els espais no urbanitzats ni ocupats per les 

infraestructures) que estructuren la plana de la comarca. Aquests espais oberts, d’ús agrícola i forestal, 

esdevenen elements claus en l’ordenació del territori i en el manteniment de la qualitat ambiental de la 

regió empordanesa. De la mateixa manera, el paisatge, el mosaic agroforestal que és perceptible tant a 

Borrassà com a Ordis i Pontós, actua com a un generador d’identitat i permet la identificació de la 

població, empordanesa o no, amb el territori de la plana d’aquesta comarca, projectant el seu caràcter 

més enllà dels seus límits.   

En l’estructura territorial també juguen un paper important els cursos fluvials que travessen la plana 

agrícola. Aquests cursos han estructurat des d’antic el poblament i en l’actualitat estructuren els espais 

oberts, permetent i facilitant la connectivitat entre ells. Així, en l’àmbit dels tres municipis destaca per 

la seva capacitat estructuradora la riera d’Alguema2, com a espai o àmbit a més compartit entre tots 

                                                             

2 “L’accentuació en Àlguema o Alguema és discutible. J. Coromines a l’ Onomasticon Cataloniae, en fa un estudi 
acurat i després de diverses hipòtesis, arriba a la conclusió que el mot és esdrúixol” Font: Vilà, Jordi. Ordis: 
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tres pobles. A més, al sud, marcant un dels límits de Pontós, es troba el curs del Fluvià, amb els seus 

afluents de rieres i torrents que transcorren per aquest municipi.  

Gràfic 5. Termes municipals i xarxa hidrogràfica 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Top

Pel que fa al règim climàtic, els tres

modificat per la tramuntana que, en 

superiors als que es registren a la costa

                                                                        

estudi estadístic i toponímic. AIEE, Figuere
de Pompeu Fabra parlen de l’Algama, “riu q

3 Geografia de Catalunya. AEDOS. Lluís Sol

 

 
ogràfic 1:25.000 del ICC 

 municipis es troben de ple en règim mediterrani, tot i que 

general, repercuteix proporcionant uns nivells de pluviositat 

3.  

                                                                                                                       

s, 35 (2002). Dades facilitades per l’Ajuntament d’Ordis, del diccionari 
ue rega el terme municipal de Borrassà i aboca ses aigües al Manol” 

é Sabarís, 1964 
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2. ESTRUCTURA TERRITORIAL I URBANA 

Administrativament, Borrassà, Ordis i Pontós són municipis de la comarca de l’Alt Empordà que 

s’inclouen, en el Pla Territorial de Catalunya, a l’àmbit de les comarques gironines juntament amb el 

Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès, la Selva.4

El conjunt del tres municipis ocupen una superfície total de 31,8 km2, el 2,3% del territori de la 

comarca i globalment compten amb una població que supera lleugerament el miler d’habitants: 1.184 

hab. l’any 2006, una proporció demogràfica que no arriba a representar percentualment la unitat 

(0,95%) del total de 123.983 habitants de l’Alt Empordà.  

Amb una densitat mitjana general de 40,5 hab./km2, els tres municipis se situen a un nivell inferior 

respecte la mitjana de la comarca de 91,3 hab./km2 i molt per sota la densitat mitjana del conjunt de 

Catalunya de 222,2 hab./km2, el mateix any. A continuació es presenta una taula resum amb les dades 

estadístiques relatives als tres municipis. 

Taula 1. Dades estadístiques d’informació general 2006 

Any 2006 
Població 
(hab.) 

Superfície 
(km2) 

Densitat 
(hab./km2) 

Altitud 
(m) 

Nucli 
Població (hab.) 

2005 
614 9,5 64,6 73 Borrassà 518 586 

    Creixell 35  Borrassà 

    Vilamorell 33  

353 8,6 41 98 Ordis 324 347 
Ordis 

    Pols 23  

217 13,7 15,8 94 Pontós 201 229 
Pontós 

    
Romanyà 

d'Empordà 
28  

Total tres 
municipis 

1.184 31,8 40,5 - 
Total tres 
municipis 

1.162 1.162 

Alt Empordà 123.983 1.357,50 91,3 - Alt Empordà  118.950 

Catalunya 7.134.697 32.106,50 222,2 - Catalunya  6.995.206 

Font: IDESCAT i pàgines webs dels Ajuntament de Borrassà, d’Ordis i de Pontós . Elaboració pròpia 

                                                             

4 Anuari Estadístic de Catalunya 2006. Institut d’Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 
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Cap del tres municipis, ni col·lectivament ni a títol individual, supera la densitat mitjana de l’Alt 

Empordà. Els valors d’habitants per quilòmetre quadrat, per ordre de major a menor, corresponen a 

Borrassa: 64,6 hab./km2, Ordis: 41 hab./km2 i la mínima intensitat demogràfica a Pontós, amb 15,8 

hab./km2. 

Aquesta dada és interessant, no per sí mateixa, sinó atesa la morfologia del poblament dels tres 

municipis, força concentrat en els nuclis principals dels tres pobles, deixant una gran superfície del 

terme municipal lliure d’urbanització, al marge del poblament dispers de masies i alguna casa puntual. 

Es tracta, per tant, d’una estructura de poble agrícola típic de la ribera mediterrània, de poblament 

concentrat en petits nuclis.   

Pel que fa als municipis, de manera individual, l’extensió territorial de Borrassà és de 9,5 km2 , mentre 

que la d’Ordis és de 8,6 km2. El terme més gran es correspon a Pontós, que arriba als 13,7 km2 .  

Cadascun dels municipis d’estudi es constitueix per un nucli principal, que rep el mateix topònim que 

dóna nom al municipi, on es concentren la majoria dels habitants, entre el 93% i 88%. A més del nucli 

principal, es troben altres veïnats,  nuclis i habitatges dispersos en disseminat amb caràcter propi. 

Borrassà 

El municipi de Borrassà es composa de tres nuclis de població. El nucli principal, el de Borrassà, que 

ocupa una posició central en el terme, és el nucli que minimitza les distancies d’accés a les terres 

agrícoles que l’envolten. Així, aquest nucli irradia la major part de l’entramat de camins rurals que 

vertebren els espais oberts, tant els agrícoles com la riera. Alguns d’aquests camins també comuniquen 

amb d’altres pobles, com Vilafant, Santa Llogaia, etc.  

De la mateixa manera, aquest nucli s’estructura amb el d’Ordis i amb la carretera Nacional II, és a dir, 

que s’estructura amb el corredor mediterrani, a través de la carretera d’Ordis, que és la mateixa 

carretera que connecta amb N-260. Així, trobem que Borrassà, així com Ordis, es troba en la cruïlla del 

corredor mediterrani amb la via de penetració transversal dels Pirineus. Fruït d’aquesta lògica, es 

compta des de fa poc amb la carretera Variant de Borrassà i Ordis, que fa de connector entre la 

nacional i l’Autopista amb l’eix Pirinenc. 

Però dos veïnats més composen aquest municipi, Creixell i Vilamorell. Ambdós nuclis s’estructuren a 

través de la riera d’Alguema, situant-se a la seva riba.  
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Borrassà 

 

Creixell se situa a 2 km a migdia de Borrassà, a la riba esquerra de l’Àlguema. Actualment, des de la 

construcció de la variant Borrassà i Ordis5, aquest nucli queda relativament separat del nucli principal. 

Creixell es localitza justament al punt on la riera ja ha recollit totes les aigües de la Serra. A partir 

d’aquest punt, la riera avança sense cap més aportació significativa fins a tributar al Manol. Veiem 

doncs com Creixell, no per casualitat, ha crescut allà on el cabal de la riera és el màxim.    

El segon nucli, Vilamorell, es troba a 1 km a llevant de la vila de Borrassà. Es tracta d’un nucli amb uns 

límits físics evidents ja que, per una banda, és envoltat entre la riba esquerra de la riera d’Àlguema, 

mentre que per l’altra queda delimitat per l’autopista AP-7 , així com per la variant C-26 pel nord. La 

seva localització, també a l’entorn de la riera, respon a un meandre d’aquest curs fluvial, a part de les 

terres agrícoles del pla de Vilamorell que hi havia abans que fos fragmentat per les infraestructures 

anteriorment mencionades.  

                                                             

5 La variant C-26 inicia el projecte l’any 1997 i entra en funcionament, el juny de 2002. 
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Gràfic 6. Mapa topogràfic del municipi de Borrassà.  

 
L’escala del mapa ha estat modificada tot i que la font del mapa es la sèrie 1:25.000 

Font: Topogràfic 1:25.000 de l’ICC 
 

 

   
Nucli urbà de Borrassà Nucli de Creixell Nucli de Vilamorell 
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Ordis 

El municipi d’Ordis es composa per tres nuclis, el nucli principal d’Ordis, el nucli de Pols, ambdós 

situats al nord del terme municipal, i el nucli de Sant Nicolau, al Sud, a la riba dreta de l’Àlguema. 

Ordis 

 

El nucli principal, el d’Ordis, té una localització coherent amb la xarxa fluvial que vertebra la plana 

agrícola, ja que es localitza  a la capçalera d’un dels torrents que tributen a la riera d’Àlguema. Des 

d’aquest nucli, també s’origina una densa xarxa de camis d’accés als caps així com als pobles i nuclis 

veïns. A més, la carretera GIV 5128 vertebra també les comunicacions d’aquest poble en direcció a 

Borrassà i el corredor mediterrani cap a l’Est i en direcció a l’eix Pirinenc cap a l’Oest. Aquesta lògica és 

la mateixa que segueix la variant d’Ordis i Borrassà. Al  peu de la carretera GIV 5128, es troba l’únic 

espai industrial de l’àmbit d’estudi, la Colònia Güell, a l’Oest d’Ordis just abans del bosc dels 

Abeuradors. La nau que s’hi localitza actualment realitza activitats logístiques. 

 DIAGNOSI: 1-Entorn físic i biòtic 17
 



 

 

Gràfic 7. Mapa topogràfic del municipi d’Ordis.  

 
L’ escala del mapa ha estat modificada tot i que la font del mapa es la sèrie 1:25.000 

Font: Topogràfic 1:25.000 de l’ICC 

El nucli de Pols, és localitza a 1’5 km a l’Oest del nucli principal. Aquest nucli es constitueix per un 

conjunt de cases pairals properes a l’ermita romànica. Aquest veïnat de població, agrari i reduïda 

dimensió poblacional, compta amb un aeroclub de propietat particular,6 conjunt format per els 

hangars i la llarga pista d’aterratge i enlairament d’ultralleugers i avionetes pel lleure, que es situa a 

l’extrem Nord – Oest del terme municipal, entre l’ermita i al límit de la carretera d’Olot.  

Dins del terme municipal d’Ordis, també es troba en nucli de Sant Nicolau, a una distància de 3 km a 

migdia del nucli principal i a la riba dreta de l’Àlguema, just en un dels seus meandres.  

                                                             

6 L’aeroclub disposa d’una llarga pista d’aterratge i enlairament d’ultralleugers (ULM) i avionetes pel lleure, a més 
d’uns hangars que els fa de sostre. El nou Pla d’Aeroports de Catalunya preveu un canvi de tipologia que caldrà 
tenir en compte al llarg del desenvolupament del Pla d’Acció Local supramunicipal. 
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Gràfic 8. Nuclis de població d’Ordis 

  
Nucli urbà d’Ordis Nucli de Pols 

 

Pontós 

El municipi de Pontós localitza dos nuclis de poblament. El principal, el de Pontós, que queda localitzat 

en una posició central dins del terme, en una plana situada entre la Serra Pelada, el Bosc del Pi o el 

corredor Mediterrani, i és vertebrat també per un dels torrents que tributen a la riera de Santa Anna i 

aquesta mateixa riera, ja que Pontós se situa just a l’espai central d’aquests dos cursos fluvials.  

Pontós 
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Gràfic 1.   Mapa topogràfic del municipi de Pontós.  

 
L’escala del mapa ha estat modificada tot i que la font del mapa es la sèrie 1:25.000 

Font: Topogràfic 1:25.000 de l’ICC 

L’altre veïnat que té Pontós és un conjunt de masies de caràcter rural que, relativament agrupades al 

voltant de la parròquia, constitueixen el nucli de Romanyà d’Empordà, anteriorment anomenat 

Romanyà de Besalú. Aquest nucli se situa al Sud de Pontós i al límit sud del Bosc del Pi, en l’àmbit que 

conforma el rec de la Por.  

Concretament a Pontós es destaca el pes que té l’entitat de població en disseminat, constituïda per 

masos dispersos i més o menys aïllats uns dels altres. Dit d’una altra manera, a Pontós el poblament 

dispers de masos té una importància destacada en la seva estructura territorial. Històricament, aquesta 

xarxa de masos era el sistema d’explotació i gestió del territori agrari d’aquest municipi. Alguns 

d’aquests, els localitzats a Ponent, atesa la proximitat geogràfica amb Canelles, hi mantenen forces 

relacions.  

Per sota la general N-II, a tocar a l’ermita de Santa Anna i també a l’àrea de servei o benzinera i el 

motel a peu de carretera, també s’hi localitza una agrupació d’habitatges rurals dispersos. 
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2.1. El Planejament urbanístic i Territorial 

L’estat del planejament urbanístic als tres termes municipals, en data de redacció d’aquest document, 

és el següent: 

Taula 2. Situació del Planejament urbanístic 

Municipi Figura de planejament Aprovació 

Pla General (Revisió normes subsidiàries) 13 nov. 1982 
Borrassà 

POUM 3  març 2004 

Pla General 2 oct.2005 
Ordis 

Modificacions 10 oct.2006 

Normes subsidiàries 13 nov. 1984 

Pontós 
PERUSNU (Els usos es troben definits al mateix planejament) 21 juny 2003 

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades facilitades pels ajuntaments. 

Les previsions del planejament de Borrassà i de Ordis  queden resumits en els següents quadres, 

consultable s en el PDUSUF: 

Gràfic 9. Previsió del POUM de Borrassà 

 

Font: Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres 
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Gràfic 2. Previsió del POUM d’Ordis 

 

Font: Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres 

De forma esquemàtica es presenta a continuació les ha de sòl urbà i sòl urbanitzable en les diferents 

figures del planejament vigent. 

Taula 3. Planejament urbanístic a Borrassà, Ordis i Pontós 2007 

 Àmbit 
territorial 

Figura de planejament  Sòl urbà  Sòl urbanitzable  

Borrassà Normes subsidiàries amb sòl 
urbanitzable 

31,97 ha  15,21 ha  

Ordis Pla General del 1982 amb 
modificacions puntuals 

18,25 ha  18,76 ha  

Pontós Normes subsidiàries amb sòl 
urbanitzable 

9,40 ha  - 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.  

Però a darrerament el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat una nova generació d’eines 

de planejament pràcticament inèdites dins ara que han d’ordenar territoris municipals. Es tracta dels 

plans directors territorials i els plans directors urbanístics.  Aquestes eines de planificació tenen a més 

un ordre jeràrquic superior als POUM, de manera que interessa parar una atenció especial als dos 

planejaments que afecten al territori d’estudi, el Pla Director Territorial de l’Empordà i el Pla Director 

Urbanístic del Sistema Urbà de Figures.  
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2.2. El Pla Director Territorial de l’Empordà  

Un altre dels plans territorials que cal tenir en compte és el Pla Director Territorial de l’Empordà 

(PDTE), que  va ser aprovat definitivament pel Govern de Catalunya a data 3/10/20067., donat que es 

tracta d’un document que marca les directrius de l’àmbit de l’Agenda 21 de Borrassà, Pontós i Ordis per 

al escenari 2026, tot des d’una òptica supramunicipal, i sota un rang jeràrquic superior al del 

planejament municipal.     

Gràfic 10. Estat de la Planificació urbana municipal segons el PDT Empordà  

Municipi Publicació DOGC 

Borrassà 2004 

Ordis 1998 

Pontós 1985 

 

 

Font: PDT Empordà 

El PDTE es una figura de planejament físic que conté determinacions gràfiques i normatives de 

regulació territorial. Una de les tasques importants que realitza es la delimitació d’àmbits territorials 

que ajudaran a la gestió supramunicipal de certes propostes d’ordenació del territori, i que caldrà 

resoldre a una escala de major detall i, finalment, configura uns marcs que han de facilitar el 

desenvolupament dels objectius amb continguts socioeconòmics. Però el que el pla no fa, son propostes 

sobre aspectes que tenen una clara incidència territorial però que, pel seu abast, són pròpies de plans 

sectorials, com el cicle de l’aigua, generació i transport d’energia, certs equipaments d’abast 

supramunicipal. Aquestes, un cop s’aprovin els plans sectorials, hauran d’incorporar-se al Pla, que s’hi 

adaptarà amb els ajustaments necessaris. 

                                                             

7 L’acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4744 de 20/10/2006 a l’efecte de la seva executivitat immediata 

 DIAGNOSI: 1-Entorn físic i biòtic 23
 



 

D’aquesta manera, per poder realitzar la proposta de planificació territorial, el PDTE parteix d’unes 

previsions sociodemogràfiques i socioeconòmiqes, amb un horitzó temporal per al 2026. Aquestes 

conclouen que donades les dinàmiques econòmiques de Catalunya i que incrementaran 

significativament l’ocupació, pel conjunt de l’Empordà, s’avalua en uns 42.000 nous residents ocupats, 

amb l’ increment associat de 52.000 habitants que, atesa l’estructura demogràfica de la població, ha de 

significar l’arribada d’uns 65.000 immigrants. Aquestes quantitats, que s’inscriuen en els escenaris 

generals per a Catalunya a l’any 2026, caldrà considerar-les dins una forquilla de variació que suposem 

entre el +/- 30%. Davant de l’escenari, es produiran canvis en l’estructura demogràfica i social de la 

població i comportarà l’adequació de certes estructures urbanes com barris antics, però potser també 

urbanitzacions concebudes inicialment per a segona residència, la creació de nous teixits urbans, la 

previsió de nous equipaments col·lectius, la preparació de sòl per a l’activitat econòmica i l’adequació 

de les infraestructures de serveis a les noves necessitats. 

Davant d’això, els grans objectius d’aquest pla són l’assoliment dels desitjats nivells d’utilització 

racional del territori i del medi, de cohesió social i de desenvolupament urbanístic sostenible. Objectius 

que son del tot coherents amb els de  la present Agenda-21.   

Com s’ha comentat abans, el PDT organitza el territori en sistemes bàsics territorials (àmbits 

territorials supramunicipals), conformats per  espais oberts, assentaments i infraestructures de 

mobilitat.  Cal dir, que  els tres municipis no han estat adscrits pel PDTE en el mateix sistema 

territorial, de manera que mentre Borrassà i Ordis queden inclosos en l’Àmbit del sistema urbà de 

Figueres8, Pontos s’inclou en l’àmbit del Fluvià9

                                                             

8 El sistema comprèn els municipis d’Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cabanes, el Far 

d’Empordà, Figueres, Llers, Navata, Ordís, Peralada, Pont de Molins, Santa Llogaia d’Àlguema, 

Vilabertran, Vilafant, Vilamalla, Vilanant i Vila-sacra. 

9 comprèn els municipis de Bàscara, Garrigàs, Palau de Santa 

Eulàlia, Pontós, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Saus, Siurana i Vilaür.  
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Gràfic 11. L’articulació del territori en sistemes de referència segons el PDTE 

 

Font: PDTE 

A  partir d’aquests sistemes, el Pla realitza unes propostes d’ordenació que més específicament han de 

acomplir els següents objectius:  

- Reforçament de la vertebració urbana de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà. 

- Protecció del paisatge en tant que factor identitari de l’Empordà i actiu econòmic. 

- Limitació de la segona residència de nova planta. 

- Foment de les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats econòmiques 

relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció immobiliària. Hores d’ara no 

sembla plausible fer plantejaments al voltant d’unes hipotètiques activitats econòmiques 

alternatives al turisme. Les úniques activitats industrials autòctones, la ceràmica i la indústria 

suro-tapera, tot i tenir certes expectatives, i en el segon cas unes repercussions ambientals 

previsiblement positives, no poden aspirar a jugar aquest paper. Tanmateix,s’apunten dues 

activitats, les indústries de suport als esports nàutics i les vinculades a les  elaboracions 

agroalimentàries, molt relacionades amb dinàmiques econòmiques del territori que poden 

tenir cabuda en les noves àrees industrials que el Pla dimensiona i per a les quals proposa una 

gestió supramunicipal. Si bé una alternativa al turisme no es veu possible, si que des dels 
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diferents estaments empresarials i des de l’administració, s’està treballant en el foment 

d’activitats que s’hi relacionen però que no es centren en el binomi turisme – producció 

immobiliària. Difondre la marca Empordà, fomentar el turisme rural, potenciar els 

allotjaments turístics pensant en la reutilització del patrimoni construït com alternativa a la 

implantació de segona residència de nova planta, desestacionalitzar l’oferta, saber posar en 

valor els espais naturals o aprofundir en les possibilitats del lleure cultural són algunes de les 

iniciatives estratègiques que es veuen afavorides pel model d’ordenació que dibuixa el Pla 

territorial. 

- La racionalització de la xarxa viària respectuosa amb el medi. 

Tot seguit, es repassen les propostes del PDTE en relació a les unitats del sistema urbà de Figueres i 

l’àmbit del Fluvià.  

2.2.1. Sistema Urbà de Figueres: 

Aquest és l’àmbit que segons el Pla ha de polaritzar una part significativa dels creixements demogràfics 

previstos per a l’Empordà en l’escenari 2026, tot i que mantenint la personalitat dels municipis petits 

integrants del sistema. Donada la complexitat del sistema urbà, el pla preveu la formulació d’un pla 

director urbanístic10 per a aquest àmbit, que desenvolupi i integri en un planejament, conjunt i 

supramunicipal, les pautes de creixement que el PDTE estableix per a cada un dels nuclis. A més, el pla 

director també haurà d’integrar l’àrea destinada a acollir activitat econòmica. Sobre les propostes del 

Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres, aquestes seran desenvolupades en un apartat 

especial. No obstant, es presenta el quadre de resum de caracterització i de les estratègies proposades 

pel PDTE per als  municipis de Borrassà i Ordis:  

                                                             

10 El Pla Director Urbanistic del Sistema Urbà de Figueres serà tractat en profunditat en un altre capítol.  
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Gràfic 12. Característiques socioeconòmiqes i estratègies de desenvolupament urbà 

 

Font: PDTE 

Com es veu en l’anterior taula, les estratègies per a ambdós municipis són les de creixement de 

reequilibri per als nuclis principals, i l’estratègia de Millora i compleció per a la resta de nuclis. Segons 

el PDTE, l’estratègia de reequilibri es porta a terme en aquelles àrees i nuclis urbans de poca 

extensió, condicions de limitada connectivitat i/o poca disponibilitat de sòl amb aptitud per a ésser 

urbanitzat, on el creixement ha d’adequar-se a les dinàmiques demogràfiques i econòmiques del 

municipi, però no és aconsellable que es dimensioni per a acollir creixements exògens més enllà dels 

necessaris per a reequilibrar l’estructura d’edats. Mentre que l’estratègia de millora urbana i 

compleció, es porta a terme en aquells nuclis i àrees urbanes que per la seva petita dimensió no tenen 

capacitat per a estructurar extensions urbanes o que no disposen de sòl físicament apte per a la 

urbanització o que tenen un baix nivell d’accessibilitat. L’objectiu d’aquesta estratègia és la recuperació 

i millora d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic, mitjançant el foment de la residència associada a 

les activitats rurals, a les activitats professionals desconcentrades, i a la segona residència de 

reutilització, i també als serveis turístics de qualitat i petita escala.  

Però en la resta del sistema Urbà de Figueres,  el PDTE proposa  altres estratègies que convé repasar 

tot i que cap d’aquestes afecta als municipis de Borrassà, Pontós i Ordis.   

Estratègia de creixement potenciat en aquelles àrees que haurien d’augmentar el seu rang com a 

nodes territorials per la seva significació urbana, les bones condicions de connectivitat i l’aptitud del 
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sòl per al creixement per extensió. L’objectiu és adreçar la major part del creixement urbà a les àrees en 

millors condicions per a reforçar l’estructura de ciutats que vertebra el territori de Catalunya i, 

d’aquesta manera, facilitar l’accessibilitat als serveis, reduir les necessitats de mobilitat i evitar la 

dispersió de la població i l’activitat. 

Estratègies de creixement moderat en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana 

que, sense l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, per les seves condicions de sòl i de 

connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes. A les 

àrees que tinguin assignada aquesta estratègia, els plans d’ordenació urbanística municipal podran fer 

propostes d’extensió de l’àrea urbana existent que de forma orientativa permetran creixements de fins 

el 30% de l’àrea urbana existent. 

2.2.2. Àmbit Fluvià 

Pel que fa al municipi de Pontós,   el PDTE l’inclou a l’àmbit del Fluvià. Un dels objectius que es marca 

el pla en aquest àmbit és el de la conservació de les estructures urbanes sobre el territori, tot propiciant 

l’estabilització demogràfica que, segons el pla, sembla haver-se iniciat durant el període 1991/01. En 

aquest sentit, el PDTE proposa que els municipis, en el seu planejament, o en  les polítiques sectorials 

que es desenvolupin s’incorporin les determinacions que e afavoreixin el següent:  

a) mantenir l’activitat agrària amb el recolzament, si cal, de petites instal·lacions agroalimentàries, 

limitades a les zones relacionades amb els conreus tradicionals, que es poden integrar en els propis 

nuclis. 

b) potenciar la creació de denominacions d’origen. 

c) potenciar la creació de micro-empreses i iniciatives relacionades amb els productes endògens de la 

zona. 

d) potenciar l’establiment d’una xarxa de telecomunicacions de qualitat. 

e) fomentar petites promocions d’habitatge protegit per fixar població jove, que es podrien incloure en 

el sí d’operacions on també es promogués la reutilització del patrimoni construït i ara buit per a 

allotjament turístic o habitatge de segona residència. 

f) promoure iniciatives de revalorització del patrimoni cultural i natural, per exemple, mitjançant 

projectes de paisatge. 

g) facilitar l’acolliment de turisme rural i cultural. 

h) facilitar la instal·lació d’activitats professionals o artesanes. 
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i) fomentar la implantació del transport col·lectiu a la carta per a la gent que no pot utilitzar el vehicle 

privat per als seus desplaçaments. 

Veiem també, com queda la taula resum amb l’estratègia definida per a Pontós.  

Gràfic 13.  Taula resum amb l’estratègia definida per a Pontó 

 

Font: PDTE 

Com podem veure, per a Pontós es proposa una estratègia de creixement de reequilibri, que com s’ha 

comentat és aquella basada en el propi creixement intern, segons les seves dinàmiques demogràfiques i 

econòmiques internes. Per altra banda, per al nucli de Romanyà, la proposta és la de manteniment del 

seu caràcter rural. Aquesta darrera estratègia passa per fer que els municipis incloguin aquests àmbits, 

en el seu planejament municipal, en Sol No Urbanitzable, alhora que s’hauran d’establir les normes 

adequades per al manteniment del seu caràcter. Tanmateix no s’exclou, quan estigui justificat per 

algun objectiu d’interès públic, que alguna d’aquestes àrees es pugui incloure en una delimitació de sòl 

urbà amb una ordenació que asseguri el manteniment del seu caràcter. 

Explicades les propostes del PDTE per als tres municipis, convé recordar que El Pla no afecta les 

expectatives dels planejaments urbanístics vigents, però les estratègies establertes seran referències 

vinculants en les revisions dels plans d’ordenació urbanística municipal, en les modificacions que 

afectin les superfícies de sòl urbà o urbanitzable i en la consideració de  l’oportunitat de desenvolupar 

sectors de sòl urbanitzable. 

Gràfic 14.  Estratègies per als assentaments de l’Empordà 
 

 

 

 

Font: PDTE 
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2.2.3. El sistema d’assentaments  

El sistema d’assentaments és una categoria propositiva bàsica del planejament territorial, sobre la qual 

el Pla aplica les estratègies d’extensió, reforma o consolidació i estableix les pautes per a l’evolució 

urbanística dels nuclis i les àrees urbanes. 

Les determinacions sobre el sistema d’assentaments han d’orientar els futurs desenvolupaments 

urbanístics dels nuclis històrics i les seves extensions, d’acord amb les seves característiques físiques, 

socials i econòmiques, de forma que puguin ser els elements de referència de la vertebració urbana de 

l’Empordà, i racionalitzar el funcionament de les àrees especialitzades, sovint implantades sense tenir 

en compte les preexistències territorials i ambientals. Aquesta racionalització, en algun cas, pot 

traduir-se en la proposta de desclassificació cap al règim de sòl no urbanitzable. 

Un referent bàsic per al dimensionat de les propostes relatives al sistema d’assentaments que hauran 

de concretar els plans urbanístics municipals són les quantitats d’habitatges i llocs de treball que, 

d’acord amb les hipòtesis de creixement econòmic adoptades, haurien de trobar acollida en els diversos 

àmbits territorials que el pla considera. 

Les determinacions i les directrius que s’estableixen sobre aquest sistema tenen les següents finalitats: 

a) Conjugar la vertebració urbana de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà amb la potenciació dels 
nodes que articulen Catalunya. 

b) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud. 

c) Preservar el patrimoni urbanístic territorial 

d) Facilitar la integració de la població immigrada. 

e) Assolir masses crítiques de població i llocs de treball que facilitin la dotació de transport públic. 

f) Fomentar la misticitat d’usos dels teixits urbans. 

g) Evitar la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 

h) Racionalitzar la implantació d’àrees especialitzades aïllades en el territori. 
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2.2.4. Protegir  i potenciar els nuclis petits 

Interessa també destacar quines son les recomanacions especifiques que el Pla dona per a la protecció i 

potenciació dels nuclis petits.  

Gràfic 15.  Estratègies per als assentaments de l’Empordà 

 

 

Font: PDTE 

Es reconeix que aquests espais, si estan ben dotats de suficients nivells d’accessibilitat a 

telecomunicacions i serveis, majoritàriament ubicats en les àrees urbanes més grans. Estructuralment, 

els petits nuclis assoleixen una bona mixtura d’usos del sol, ja que junt a l’habitatge rural es troben les 

activitats agrícoles, ramaderes i algunes petites industries agropecuàries, essent possibles els usos 

d’habitatges urbans de commuters de recorregut curt (anar i venir diàriament de casa a la feina), 
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activitats professionals, habitatge de segona residència, turisme rural, artesania, hostaleria, restauració 

o centres culturals i associatius.  En aquesta línia, el Pla recomana que les polítiques sectorials i el 

planejament urbanístic que impliquin nuclis petits incorporin mesures i determinacions que 

afavoreixin: 

a) mantenir l’activitat agrària amb el recolzament, si cal, de petites instal·lacions 

agroalimentàries, limitades a les zones relacionades amb els conreus tradicionals, que es 

poden integrar en els propis nuclis. 

b) potenciar la creació de denominacions d’origen. 

c) potenciar la creació de microempreses i iniciatives relacionades amb els productes endògens 

de la zona. 

d) potenciar l’establiment d’una xarxa de telecomunicacions de qualitat. 

e) fomentar petites promocions d’habitatge protegit per fixar població jove, que es podrien 

incloure en el sí d’operacions on també es promogués la reutilització del patrimoni construït i 

ara buit per a allotjament turístic o habitatge de segona residència. 

f) promoure iniciatives de revalorització del patrimoni cultural i natural, per exemple, 

mitjançant projectes de paisatge. 

g) facilitar l’acolliment de turisme rural i cultural. 

h) facilitar la instal·lació d’activitats professionals o artesanes. 

i) fomentar la implantació del transport col·lectiu a la carta per a la gent que no pot utilitzar el 

vehicle privat per als seus desplaçaments. 

2.2.5. El sistema d’espais oberts 

Com es pot apreciar en l’anterior mapa, una bona part, de fet, la major part de la superfície dels tres 

municipis esta dins la categoria de sistema d’espais oberts. Tot i així, es poden distingir dos grans 

grups de municipis, en funció de si es trobem al nord o al sud de la riera d’Alguema.  

Així, per una banda, al nord de la riera,  ens trobem amb el municipi d’Ordis i 1/3 part del de Borrassà, 

on s’imposa el sol de protecció preventiva i, més al nord, una petita franja de sol d’alt valor 

agrícola compartida per ambdós municipis.   
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Respecte a la primera categoria, el Pla li dona les característiques pròpies del SNU,  i per tant, sotmès a 

les mateixes limitacions. De fet, es tracta del SNU que no pertany a cap categoria d’especial protecció, 

tractant-se d’espais que no tenen un valor excepcional ni condicionants físics que els facin 

objectivament inadequats per al desenvolupament urbanístic. Pel que fa al sol d’alt valor agrícola, s’ha 

inclòs en aquesta categoria els espais que acomplissin amb algun dels següents valors funcionals 

bàsics: 

• Valor productiu: relacionat directament amb la productivitat agrícola del sòl, ja sigui pel 

rendiment, per l’alta rotació de cultius o per zones agrícoles amb denominació d’origen o 

indicació geogràfica protegida (IGP). 

• Valor ecològic: relacionat amb aspectes ecològics i paisatgístics, i especialment amb 

produccions ecològiques. Els valors de funcionalitat ecològica poden venir donats bàsicament 

per tres motius: funció de connectivitat ecològica, interès paisatgístic, i per funció de tampó 

d’àrees urbanes i/o industrials. 

• Valor cultural: relacionat amb aspectes socioculturals de les àrees agrícoles, que fins i tot 

poden incloure elements històrics (construccions religioses, construccions tradicionals 

agrícoles i/o ramaderes, ...) i/o construccions relacionades amb l’agricultura (caves, ...). 

Categòricament, aquest sol s’equipara amb el de protecció especial inclou aquells terrenys els valors 

dels quals aconsellen el seu manteniment indefinit com a no urbanitzables. Però a més, el pla estableix 

que cal protegir els paisatges agrícoles, donat que les zones agrícoles juguen un paper important en la 

dinàmica ecològica de l’Empordà, tant a nivell paisatgístic, com de connexió i amortiment entre espais 

naturals, o com a territoris de dispersió i cacera de les espècies presents. La dinàmica de l’Empordà de 

les últimes dècades ha fet variar molt el conreu tradicional, i a la vegada el paisatge, que suposa un 

actiu natural important. Per aquesta raó, fora adient l’elaboració de Plans especials per aquelles 

zones agrícoles de mes valor natural i paisatgístic amb la finalitat de recuperar els elements 

tradicionals com les pantalles de xipresos, les parets de pedra seca, els recs i sèquies, els camins etc així 

com vincular l’activitat agrària a activitats complementaries com l’agroturisme, el 

senderisme,  els serveis d’oci i la producció artesanal. 

Finalment, cal destacar una peça de sol de protecció territorial al terme de Borrassà, en l’entorn 

del límit municipal Est. Es tracta d’un espai que arrenca a partir del nucli de Creixell, seguint la riera 

de l’Àlguema per anar a buscar al nucli de Vilamorell . En aquest tipus de sòl el pla inclou aquells 

terrenys que no són adequats per al desenvolupament urbà per motius de risc geològic, qualitat 

paisatgística o bé com a reserves estratègiques per a la localització, la connectivitat i les condicions de 

l’àrea. Per a aquest espai, el Pla estableix mesures de protecció, si bé preveu la possibilitat que es 

puguin admetre, en casos justificats implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic i 
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d’especial interès per al territori. Per al cas de Borrassà, s’especifica que es tracta d’una reserva 

estratègica per motiu del seu valor de reserva estratègica per la localització, connectivitat i condicions 

de l’àrea (entorns de l’autovia AP-7, carretera N-II i reserva de pas de l’autovia A-2). No obstant, 

l’entorn immediat de la riera d’Alguema i la mateixa riera queden com a sòl  de protecció especial.   

Pel que fa als espais situats al sud de la riera de l’Àlguema, ens trobem amb la superfície de Pontós i 1/3 

part de la superfície municipal de Borrassà. Com s’aprecia al mapa, es tracta de sòl de protecció 

especial de valor natural i de connexió i per tant, també s’aconsella el seu manteniment indefinit 

com a no urbanitzable.  En aquesta categoria s’inclou també tota la riera d’Alguema al seu pas pels 

municipis.  

2.2.6. El sistema d’espais oberts. Connectors.  

Com s’ha vist anteriorment, alguns dels espais de l’àmbit dels tres municipis  tenen un interès especial 

pel que fa a la seva capacitat de esdevenir connectors, i per tant d’interès en la estratègia que el pla 

defineix per l’Empordà.  En aquest sentit el Pla director es planteja d’una banda, la protecció de les 

àrees naturals i les defineix com a sòl no urbanitzable de protecció especial, excloent-les del 

desenvolupament urbà, i d’altra la conservació activa d’aquests espais. Aquesta conservació activa, 

passa pel manteniment de la qualitat dels rius i marges fluvials, donat que aquests tenen un important 

paper ecològic com a connectors entre els espais naturals de litoral i els de l’interior a través de la 

plana. Així, es destaquen el papers de la Muga, el Fluvià, el Ter, el Daró,  etc.  pels quals fora adient 

l’elaboració de Plans especials per ordenar els usos de les ribes, recuperar i conservar el bosc de 

ribera, controlar el desenvolupament d’espècies invasores, depurar les aigües, dissenyar itineraris i 

transformar aquests espais en elements estructuradors del territori que permetin apropar la gent al 

riu.  

A partir de lo vist anteriorment, el Pla defineix que la millor connectivitat entre els espais protegits de 

l’Alt Empordà per via fluvial és la conca del Muga, i que també té molt d’interès el Fluvià. Queden 

aïllats el Cap de Creus i els Estanys de la Jonquera, per això, s’ha considerat adequat connectar el Cap 

de Creus amb els Aiguamolls de l’Alt Empordà a través dels múltiples recs i rieres existents a la part 

oriental de l’espai i també amb el Massís de l’Albera, que representa la continuïtat de la serralada 

pirinenca cap a l’oest. Això te una incidència per a l’àmbit de la riera d’Alguema, que queda inclosa en 

l’Eix Manor – Riera d’Alguema i al sud, just amb el límit de Pontós, l’eix del Fluvià. De aquests, el Pla 

diu el següent:  

• Eix Manol - riera d’Àlguema, amb direcció oest-est seguint el Manol i la riera d’Àlguema, 

travessa la plana empordanesa per una de les zones més antropitzades, això fa que aquest eix 

es converteixi en una de les poques opcions per garantir una mínima connectivitat ecològica en 

aquesta zona de la comarca. 
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• Eix del Fluvià, eix fluvial d’interès divers: d’una banda, és l’únic gran riu de Catalunya 

que no presenta en el seu recorregut cap gran embassament, cosa que facilita el seu paper de 

connector ecològic; de l’altra posa en contacte els espais muntanyencs i forestals de l’interior 

amb els espais litorals associats als Aiguamolls de l’Empordà. 

En aquest sentit el Pla director es planteja d’una banda, la protecció de les àrees naturals i les defineix 

com a sòl no urbanitzable de protecció especial, excloent-les del desenvolupament urbà, i d’altra la 

conservació activa d’aquests espais.  

Finalment, cal emfasitzar que el PDTE també estableix, respecte al efecte de les grans infraestructures 

de comunicació,  que cal solucionar els conflictes de connectivitat, donat que  les carreteres són un dels 

principals elements fragmentadors de l’hàbitat i el paisatge. Queden molts trams llargs de carreteres 

sense passos naturals per a la fauna i els animals estan obligats a passar per sobre la calçada. En 

aquestes zones cal habilitar passos de fauna artificials. En general,  les carreteres més problemàtiques 

són l’autopista A-7 i la carretera N-II, pel trànsit que suporten.  

2.3. El Pla Director del sistema Urbà de Figueres 

Aquest pla, amb vocació urbanística i més concret que l’anterior, no afecta per igual als tres municipis, 

ja que Pontós queda exclòs d’aquest àmbit. Donat que l’estructura territorial, d’espais lliures, de 

protecció, les reserves, etc.,  que es proposa deriva de la proposta del PTE, es considera més interesant 

posar de relleu el que aquest pla diu en els municipis de Borrassà i Ordis.  

Borrassà 

Borrassà, inclòs des de 1983 al Pla General d’Ordenació Urbana de Figueres, al llarg de la dècada i fins 

a 1994, feia un desplegament del planejament i les llicències modificades afectaren en especial al sòl no 

urbanitzable dels sectors de les urbanitzacions de Can Batlle i Sant Andreu; al mateix any, s’aprovà el 

projecte d’urbanització del vial sud de Borrassà.11 A posteriori, l’any 1996 a proposta de la Comissió 

d’Urbanisme de Girona i per aprovació unànime del ple de l’Ajuntament, s’acordà la desagregació del 

planejament municipal, del general de la zona de Figueres. Tot i amb això l’entrada en vigor del Pla 

General de Borrassà, no repercuteix en canvis excessius ni modificacions del desenvolupament de les 

figures de planejament derivat, ni dels instruments de planejament i de gestió que preveu la legislació 

urbanística.  

                                                             

11 Revisió del Planejament de Borrassà NSSP de Borrassà. Text refós . Ajuntament de Borrassà. 
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“Les Normes Subsidiàries de Borrassà (2002) delimiten sòl residencial apte per a la 
urbanització amb capacitat per a 33 + 438 = 471 habitatges (1.286 habitants).  
La població actual, inclosos Creixell i Vilamorell, és de 518 habitants. Un creixement 
del 248% per a una població de base agrària i ramadera sembla una previsió 
excessiva. 
Per això, en el PDUSUF es proposa que el futur POUM procedeixi a desclassificar o 
classificar com a sòl no delimitat els següents sectors: 
-el sector b5-ponent 2 (4,08Ha ·12.240 m2 sostre · 49 habitatges) 
-el sector 3-migdia 2 (4,73Ha ·18.900 m2 sostre · 75 habitatges) 
En total, els habitatges en sòl urbanitzable es reduirien en 
49 + 75 = 124 habitatges x 2,73 = 338 habitants 
La desclassificació deixaria la població potencial en 1.286 – 338 = 948 habitants 
L’índex de creixement potencial seria del 162%” 

Tanmateix sense cap tipus de regulació urbanística, de forma excepcional, a Borrassà a tocar a la 

carretera N-II, molt proper del veïnat de Creixell, progressivament ha anat creixent el sector 

denominat Horts Mas Moliner, constituït per parcel·les i casetes d’autoconstrucció, destinades 

inicialment a guardar-hi les eines dels horts que en l’actualitat, a més són, emprades il·legalment per 

fer-hi estades temporals i destinades al lleure dels caps de setmana i vacances.  

Poc a poc, aquestes barraques, de petites dimensions, han anat consolidant-se fins a disposar de béns i 

prestacions adquirides i/o realitzades, sufragant i compartint despeses entre el veïnat (tanca 

perimetral, avingudes sense pavimentar, bassa d’aigua, panell d’informació...). La dotació de serveis 

bàsics a priori són mínims, d’escassa i/o baixa qualitat i el desenvolupament dels serveis són 

autosuficients i estan exempts de tributar. 

Des de l’Ajuntament caldrà regular i replantejar l’existència del sector denominat dels Horts Mas 

Moliner així com les condicions d’ordenació i planejament territorial, per tal d’assegurar-ne la seva 

limitació, permanència, adequació o, si s’escau, desaparició final. 

 

 

Barraques Horts Mas Moliner. Borrassà  
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Una de les primeres accions del govern de l’Ajuntament Borrassà,12 a maig de 2003, va ser la revisió del 

planejament urbanístic local, en forma de normes subsidiàries. En línies generals la seva aprovació, a 

gener de 2004, ha suposat: l’augment del sòl urbanitzable entorn el casc urbà i l’increment d’espais 

d’ús públic, per ser destinats a equipaments i zones verdes.13

Actualment, d’acord la programació i calendari previst, estan executades o a punt de finalització, en 

aquest darrer cas, per motius aliens a l’administració local.  

La normalització del sector Horts Mas Moliner i per altra banda, els projectes d’urbanització derivats 

de l’adquisició del solar edificable de 28.000 m2, destinat a la construcció d’habitatges socials, són 

reptes del govern local per endegar al llarg del mandat del nou govern municipal, elegit a les darreres 

eleccions locals de 2007. 

Gràfic 16. Proposta del PDUSUF per a Borrassà 

 
Font: PDUSUF 

 
                                                             

12 L’equip de govern municipal de 2007 manté el mateix alcalde, des de les eleccions locals de l’any 2003. 

13 Butlletí Informatiu. Ajuntament de Borrassà. Núm. 1 gener de 2004. 
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Ordis 

Ordis, inclòs també en el mateix Pla General d’Ordenació urbana de la zona de Figueres des de 1983, 

en l’actualitat gaudeix d’un Pla General revisat,14 amb un important sector de sòl industrial consolidat i 

un sòl urbanitzable d’abast ampli. 

El Pla d’ordenació i planificació territorial local, contempla l’ampliació i la millora de les 

infraestructures i equipaments locals.15  

Per al municipi d’Ordis, el PDUSUF proposa mantenir el que diu el seu planejament municipal, 

concretament diu: El PDUSUF determina com a objectius i propòsits mantenir el planejament vigent, 

que es considera adient. D’aquesta manera, més concretament el pla proposa el següent : 

• Assentaments 

-No es considera necessari delimitar nous sòls urbanitzables, però sí que es podrien ajustar els 

límits dels que proposa el Pla General. 

• Infraestructures 

-Reconsiderar la prolongació de la variant de la GIV-5128. 

-Completar la xarxa secundària de camins. 

-Futura depuradora d’aigües residuals. 

-Donar sortida als escórrecs i recs interromputs per les carreteres. 

• Espais lliures 

-Segons Pla General. 

• Elements patrimonials 

-Segons Pla General. 

                                                             

14 El Pla General es troba a disposició pública a l’Ajuntament d’Ordis. 

15 Millores de planejament, aprovades l’octubre de 2006. 
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Gràfic 17. Proposta del PDUSUF per a Ordis 

  
Font: PDUSUF 

Pontós 

Pontós, com la majoria de municipis rurals d’interior sense antecedents en normativa urbanística als 

anys setanta, es regeix per normes subsidiàries de planejament, aprovades a 13 de novembre de 1982, i 

a més de comptar amb sòl urbà i no urbanitzable, recentment el sòl urbanitzable a tocar al casc antic, 

ha permès modernitzar infraestructures i equipaments públics i desenvolupar noves construccions i 

edificar nous habitatges.16

2.4. Infraestructures 

Pel que fa a les infraestructures, els tres municipis es situen al l’oest del que és el gran corredor 

mediterrani, que com hem vist, transcorre per l’Empordà. Per allà passa el traçat de la principal 

                                                             

16 Normes Subsidiàries del Planejament de Pontós Ajuntament de Pontós. Comissió Provincial d’Urbanisme de 
Girona. Política Territorial Obres Públiques. Generalitat de Catalunya 
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artèries de comunicació de l’Alt Empordà, formada per diferents vies paral·leles que travessen 

longitudinalment la comarca de nord a sud i constitueixen un corredor amb l’autopista del mediterrani 

AP-7, la carretera general N-II de Barcelona a França per la Jonquera i la línia ferroviària que, 

provinent del sud, enllaça amb l’altra banda del Pirineus.  

Com s’ha comentat en anteriors apartats, no es per casualitat que es produeixi aquesta acumulació 

d’infraestructures en aquest punt. De fet, es tracta d’un corredor que ve d’antic ja que també, l ’antic 

traçat de la Via Romana i de la Strata Francisca, constitueixen la base de l’actual corredor prelitoral 

format per la carretera general. 

Els principals eixos de comunicació, juntament amb les múltiples vies i variants de la xarxa bàsica de 

carreteres comarcals, locals i camins veïnals, ofereixen òptimes condicions per a la mobilitat, interna i 

externa, dels habitants de Borrassà, Ordis i Pontós.  

Tanmateix tot i ser municipis limítrofes, amb una situació geogràfica molt accessible i a tocar l’un de 

l’altre, entre si no gaudeixen de les mateixes facilitats de mobilitat i comunicació, en part, degut a 

l’orografia. 

Gràfic 18. Estratègies per als assentaments de l’Empordà 

 
 Font: ICC 

Pontós, en relació Borrassà i Ordis, se situa a l’altra vessant de Serra i de la riera d’Àlguema que si per 

una banda són una via verda i corredor pels tres municipis d’estudi, al mateix temps exerceixen de 

frontera natural, quedant Pontós a una banda i Borrassà i Ordis a l’altre.  
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L’efecte barrera entre Pontós i Borrassà/Ordis, tot i que no interromp la connectivitat ecològica dels 

diferents espais, fracciona la mobilitat funcional entre els respectius nuclis de població. 

Per bé que la serra es tracta d’un perfil poc accidentat i la riera un recurs hídric de poc cabal, aquests 

trets físics exerceixen d’elements d’interrupció, dificultant i condicionant el desenvolupament de 

Pontós cap el nord més proper i més immediat.  

En canvi, la disponibilitat i el fàcil accés de Pontós, per dos ramals, a la via ràpida de comunicació N-II 

permet que, tot i estar-hi més allunyat, l’accessibilitat  i la forta atracció exercida per Figueres, fa que 

sigui fluïda, regular i constant, com també és molt intensa, per la seva proximitat, amb Bàscara. 

Per raons totalment contraposades a les de Pontós, la manca de barreres orogràfiques entre Borrassà i 

Ordis, la disposició absolutament planera i en continu a més de l’existència de vies ràpides de 

comunicació (l’antic tram de la carretera GIV-5128 i la variant C-26) afavoreixen l’accés i la unió 

immediata i permet fluxos i relacions entre si, i, entre aquestes poblacions amb Figueres, Besalú i Olot. 

Encara que el Fluvià exerceix físicament de límit natural entre Romanyà d’Empordà i Bàscara i 

poblacions del Pla de l’Estany, situades a l’altra banda de la riba, el pont a la carretera general N-II, 

salva aquest obstacle, escurçant les distàncies entre nuclis i localitats que pertanyen a la mateixa conca 

hidrogràfica, propiciant les interrelacions i els desplaçaments mutus i de Pontós en direcció sud.  

La mobilitat laboral quotidiana, un dels indicadors utilitzats per mesurar l’articulació de les àrees 

urbanes assenyala que Pontós, en relació a la centralitat de Figueres, forma part dels municipis que 

constitueixen l’Àrea Urbana Extensa, és a dir, la corona d’influència de menor intensitat amb la capital 

comarcal. Contràriament Borrassà i Ordis, pertanyen estructuralment a l’Àrea Urbana Compacta o 

Àrea Funcional de Figueres amb un grau de mobilitat i dotació de serveis molt superior17. 

                                                             

17 Font: Universitat de Girona. UDG Departament de Geografia i Agenda 21 de Figueres. Ajuntament de Figueres. 
socintec. gener de 2003 
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3. CLIMATOLOGIA I METEOROLOGIA 

Els tres municipis d’estudi, responen genèricament al règim característic de clima mediterrani, amb 

factors i elements naturals i personalitat pròpia.  

Els hiverns són freds, els estius càlids i la pluviositat, més abundant a la primavera i tardor, els situa 

amb uns resultats diferenciats dels obtinguts a la franja costanera de la comarca. En general les 

temperatures són moderades, amb una mitjana anual que oscil·la al voltant dels 16ºC, uns mínims a 

l’hivern just per sota els 0ºC i uns màxims als estius, quan les temperatures mitjanes superen als 20ºC. 

Els grops, que es formen entre el Canigó i la Mare de Déu del Mont, visibles des de Borrassà, Ordis i 

Pontós, descendeixen pel cursos de la Muga i el Fluvià, i suavitzen l’aridesa de l’estiatge llarg i sec. 

 “Les mitjanes pluviomètriques són el resultat d’anys secs combinats 
amb anys molt més plujosos. Quelcom semblant passa amb les 
temperatures, que també presenten una notable variabilitat 
interanual. En aquest marc, podríem dir que els episodis 
excepcionalment freds o càlids o secs, són l’expressió dels extrems de 
l’ esmentada variabilitat”.18

La tramuntana provenint del nord, vent fred i sec, que bufa un mínim de setanta dies l’any, de 

novembre a març, fa recular les pluges perjudicant tot sovint les collites. Tanmateix, la tramuntana és 

un dels trets d’identitat de l’àrea i en especial de l’àmbit d’estudi, atès que els tres municipis se situen al 

bell mig del plana empordanesa. 

Per particularitzar i acotar el caràcter climàtic de Borrassà, Ordis i Pontós, és necessari observar els 

resultats de les dades mitjanes de temperatura, precipitació, humitat relativa, vent... al llarg de l’any 

2006,19 tenint en compte que el Servei Meteorològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya no 

disposa de cap estació situada a l’àmbit de treball concret. 

Entre el gran ventall d’estacions que formen part de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques 

Automàtiques (XEMA), integrada a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de 

Catalunya (Xemec), s’ha procedit a fer una selecció de les més properes al territori analitzant les 

diverses estacions i seleccionant l’estació de Cabanes, com a més representativa. 

                                                             

18 1956 L’any de la fred. L’observatori meteorològic de Girona. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 

19 L’ estació meteorològica més propera a Borrassà, Ordis i Pontós es troba a Cabanes. 
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En la línia de treball s’han desestimat les dades facilitades per l’estació de Banyoles, amb periodicitat 

diària, per què tot i ser relativament pròxima presenta, atenent a les condicions estructurals, el 

microclima particular i propi del Pla de l’Estany, molt més humit. També s’ha desestimat l’obtenció de 

dades enregistrades a l’estació meteorològica de Roses, a causa de la idiosincràsia que presenta la seva 

proximitat al mar, element que dulcifica el clima i configura en un marc sensiblement diferent a l’àmbit 

d’anàlisi. 

L’estació meteorològica de Cabanes inclosa a l’àrea perimetral entre 12 i 15 quilometres de Borrassà, 

Ordis i Pontós, a més de ser la més propera, reuneix un nivell de representativitat geogràfica molt 

significativa i major semblança  en la seva localització física i en quan a les característiques 

morfològiques de l’interior de la plana empordanesa. 

No obstant això, amb l’objectiu d’ajustar al màxim els criteris de selecció, subratllar que, una estació 

meteorològica es considera representativa d’una àrea determinada quan la velocitat del vent es mesura 

a 10 m d’altura i, a l’estació de Cabanes, la mesura és a 2 m, distorsió a tenir en compte atenent la 

identitat i la importància dels vents, tramuntana i garbí, elements naturals que imprimeixen el caràcter 

i les particularitats a l’Empordà. 

Com s’observa a la gràfica que es presenta a continuació els estius són calurosos amb temperatures 

mitjanes al mes de juny de més de 25ºC i hiverns suaus que tenen temperatures mitjanes mensuals per 

sobre dels 5ºC. 

Gràfic 19.  Principals dades registrades a l’estació de Cabanes l’any 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SMC 
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Pel que fa a dades més concretes s’observa, per exemple que a partir d’abril fins al novembre no hi ha 

cap dia que l’estació hagi tingut temperatures inferiors a 0ºC. Destacar també la humitat relativa 

mitjana mensual que, durant tot l’any, està per sobre del 60%. 

Taula 4. Dades de l’estació meteorològica a Cabanes l’any 2006 
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 ºC ºC ºC ºC ºC % m/s mm* mm*     

Gener 12,1 2,6 7,2 17,4 -3,6 78,7 1,9 103,2 33,4 16 8 

Febrer 13,5 1,6 7,2 19,3 -2,1 70,9 1,6 7,3 3,3 7 8 

Març 16,8 5 10,4 22,4 -2,1 74,1 1,4 60,7 16,1 11 3 

Abril 21,1 8,7 14,9 27,3 2,1 64,3 1,7 18,1 17,7 3 0 

Maig 25,1 11,6 18,2 33,3 6,9 62 1,3 5,9 2,4 4 0 

Juny 28,3 15,4 21,9 35 9,7 60,7 1,3 0,6 0,6 1 0 

Juliol 33,2 18,7 26 37,6 13,5 61,5 0,8 16,1 15,3 3 0 

Agost 29,2 17,6 23,2 32,9 13,1 53,7 2,2 26,5 11 7 0 

Setembre 26,5 15,6 20,5 33,1 11,2 76,5 0,7 143,5 115,8 10 0 

Octubre 24,2 12,7 18 29,1 9,7 78 0,8 69,1 43,2 14 0 

Novembre 19,4 6,5 12,7 22,2 1,8 77 0,9 2,4 0,2 12 0 

Desembre 14,7 2,1 8,1 24,1 -2,1 70,1 1,4 36,1 29,2 12 9 
* Les dades de precipitació es proporcionen en mil·límetres (mm), unitat equivalent a litres per metre 
quadrat.  
Font: Àrea de Climatologia. Servei Meteorològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya 
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4. MEDI FÍSIC I BIÒTIC DELS MUNICIPIS I DEL SEU ENTORN 

4.1. Orografia i paisatge  

Com s’ha comentat amb anterioritat, tots tres municipis es localitzen al bell mig de la plana 

empordanesa, Borrassà i Ordis al vessant meridional de la xarxa hidrogràfica del Manol, tributari de la 

Muga i al nord de la riera d’Àlguema  i Pontós, entre el curs fluvial de l’Àlguema i el límit natural del 

Fluvià, recurs hídric que provenint del Collsacabra, drena pel terme i transcorre fins a desembocar al 

mar, a la gola de Sant Pere Pescador. 

Els terrenys al·luvials són d’immillorable qualitat pel conreu i, a grans trets, els usos dels sòl de 

Borrassà, Ordis i Pontós, amb un clar predomini mediterrani de secà, s’hi troben conreus extensius de 

cereals i farratges d’hivern i estiu, oliveres i algun que altre reducte d’antigues vinyes. 

  

Camps a Ordis a l’hivern La serra a Pontós –hivern- 

 

 

Oliveres, entre Borrassà i Ordis Conreus de cereals a mes de juny 
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Horts a Creixell a principis de primavera Els camps a Borrassà- primavera- 

Al regadiu i als horts, els pagesos hi fan hortalisses i lleguminoses bàsicament per a l’ús particular. Dels 

tubercles, la patata és el més estès principalment pel consum propi.  

Borrassà, Pontós i Ordis són un molt bon exemple del paisatge que hom anomena “paisatge 

empordanès”. Tot i les particularitats de cadascun dels municipis tots tres conformen un mosaic 

caracteritzat per quatre elements prioritaris que constitueixen aquest paisatge des del punt de vista 

ecològic: la serra, els camps, els nuclis de població i els cursos fluvials. 

Pel que fa a la serra, en conjunt, es tracta d’un bosc d’alzinar muntanyenc molt ben estructurat per la 

vegetació característica que el conforma, tant en l’estrat arbori en el que també hi trobem pins com en 

els estrats arbustiu i herbaci entre els que destaquen una gran varietat de les espècies típicament 

mediterrànies (el marfull, la rogeta, l’arboç, el galzeran, l’heura, la ridorta, l’arítjol,...) fàcilment 

observables. Tot i que es tracta d’un indret ubicat en una zona de temperatures càlides la presència 

d’aquests estrats tant ben estructurats permet la generació d’un microclima concret el qual hem de 

lligar a un altra element, els cursos fluvials.  

La serra destaca com a element del paisatge atès que és on hi trobem els elements referencials del 

paisatge, els que configuren els relleus i les màximes alçades en un territori caracteritzat per les planes. 

Aquest relleu suau, ondulat, marca els límits de les zones més planeres i alhora ressegueix el traçat de 

l’Àlguema i el Fluvià transformant i/o incorporant el bosc mediterrani en un bosc de ribera de la terra 

baixa mediterrània, caracteritzat per  una gran humitat a l’ambient i en el que hi trobem espècies 

vegetals, arbustives, lianoides i herbàcies molt destacables  (llenties d’aigua, canyes, cues de cavall, 

sanguinyol, esbarzer, verns, salzes i alguns peus de llor molt ben conservats). Però el que destaca en 

aquest sotabosc són el gran nombre de plantes inferiors, líquens, molses i hepàtiques, que sorprenen al 

vianant tant per la seva gran diversitat com pel seu estat de conservació. 

Els camps són un segon element que permet la lectura d’aquest paisatge. Confereixen una estructura 

característica al territori ja que, com s’ha comentat, la parcel·lació marca un carècter d’explotació 
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familiar que crea un entremat harmònic amb la resta d’elements naturals. És molt destacable la part 

que correspon a Ordis i Borrassà, ja que Pontós té un caràcter més marcadament cap a la serra. 

Una observació detinguda dels camps a través d’una fotografia aèria permet destacar el caràcter més 

aviat radial de la seva disposició, per a convergir en el nucli de població corresponent. Tot i que entre 

els nuclis de Borrassà i Ordis no hi ha més de 3 km de ditància existeix el desviament de la carretera 

Besalú-Figueres que dóna accés directe a la NII, produïnt una  discontinuïtat en aquest paisatge rural i 

agrari.  

Com a tercer element destacable del paisatge s’hi han incorporat els nuclis de població. Tots tres 

municipis tenen un nucli antic molt ben consolidat que, fins ara ha tingut un creixement compacte, 

mantenint aquest caràcter rural del municipi. No obstant, en tots tres municipis s’hi troben noves 

construccions –algunes amb més encert que d’altres- que modifiquen  la fisiognomia dels pobles. 

Aquesta fisiognomia produeix les visuals més espectaculars i identitàries dels municipis amb els 

campanars com a elements de referència vertical 

Finalment, el quart element destacable són els cursos fluvials de rius i rieres –temporals i permanents- 

que travessen els municipis: l’Àlguema –element de connectivitat entre els tres pobles- i el Fluvià 

que travessa el terme municipal de Pontós. 

Ja s’ha comentat anterior el tipus de vegetació que configura aquest paisatge humit i ombrívol i també 

el patrimoni de l’aigua que actualment ens acosta a èpoques passades i a paisatges transformats. Però 

potser el que més sobte d’aquest element és el caràcter, l’imprompte d’una gran riquesa i d’un passat 

esplendorós amb una paisatge no massa diferent del que podem trobar actualment (almenys pel que 

als termes municipals es refereix). 

La riera de l’Àlguema pren un sentit ampli, d’identitat am el territori i de l’ús de la natura per al bé dels 

homes, transformant-la i retornant-la de nou al seu curs. Per això es troba tot el patrimoni lligat a 

l’aigua: molins, rescloses, canals, etc..., concretament, Ordis protegeix aquest element natural en el 

planejament vigent, reforçant-lo i donant-li màxima importància. 

Pel que fa al Fluvià al seu pas per Pontós el seu marge és aprofitat per dur a terme una de les activitats 

econòmiques del municipi, ja que hi ha instal·lat part d’un viver. Es pot observar la dimensió del llit del 

riu i la manca d’aigua, excepte a la resclosa que ja llinda amb el municipi de Bàscara fent de límit 

natural entre municipis. 

Cap dels municipis gaudeix de una figura de protecció d’espais naturals, ni hi ha catalogat cap arbre 

monumental, tot i que és molt característic del paisatge planer i suau de Borrassà, Ordis i Pontós, 

l’ornamentació amb palmeres, en espais públics i privats, així com la presència de plataners i d’arbres 
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fruiters20. També són característics els xiprers que delimiten i separen els camps de conreu pel nord, 

disposats en renglera, i fan de barrera a la tramuntana,  impedint-ne l’accés. 

Els tres termes, amb un patrimoni natural extens i de qualitat, es troben subjectes a protecció de 

conjunts i elements del patrimoni històric, arquitectònic, artístic i cultural: cases pairals, masoveries, 

ermites, esglésies i diversos béns... a més del gran jaciment arqueològic, el poblat ibèric fortificat del 

segle V - II a.C. del Mas Castellar a Pontós, anomenat “El graner de l’Empordà”, per la gran quantitat 

de cereals que emmagatzemaven a les seves sitges.  

  

Rètol a Pontós Poblat ibèric 

El verd de les arbredes i del sotabosc, resseguint els cursos hídrics i a tocar a les lleres fluvials, al 

capdavant: la riera d’Àlguema, contrasta amb els colors groguencs i terrosos dels camps i sembrats. La 

tramuntana, ofereix una lluminositat i un cel blau i clar i, el sol del capvespre, confereix al territori 

unes tonalitats rogenques. 

  
Un dia de tramuntana a Borrassà, Pontós i Ordis El cel de capvespre. Borrassà 

                                                             

20 Vegeu l’article editat a L’Ordienc núm 7.”Una normativa per plantar fruiters a Ordis -1634-” 
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De forma espontània a les voreres del camins a l’estiu hi creix el fonoll, i les bardisses van plenes de 

mores a la tardor. A les parts més ombrívoles i humides, s’hi cacen bolets i a principis de la primavera, 

entre heures i falgueres, s’hi recol·lecten espàrgols silvestres. Quan plou, es poden trobar caragols i 

l’entorn fa olor de terra humida. A l’estació de remoure i regenerar la terra dels camps, els adobs 

naturals deixen sentir la seva flaire. 

En general l’atractiu dels tres municipis d’estudi, és l’aspecte tranquil i el paisatge tradicional 

característic de les petites poblacions i nuclis rurals d’interior de la plana empordanesa, envoltades per 

conreus de secà i granges aïllades, amb certa presència de cases amb una nova estètica arquitectònica.  

 
El color dels camps de conreu 

El fet que aquests habitatges tinguin poca relació amb els arrels, la identitat històrica, l’entorn natural i 

la transformació del paisatge per l’home..., no exclou, tanmateix, que es desenvolupi i coexisteixi una 

activitat constructora respectuosa i basada amb la rehabilitació de masos i masies i la recuperació del 

patrimoni sociocultural i històric, catalogat o sense catalogar, a cadascun dels municipis. 

Fent contrast amb el paisatge dominat per conreus, a mig camí entre Ordis i Pols, sobresurt una gran 

nau industrial constuïda els anys 70. 

És important tenir en compte l’interès i la participació per part dels habitants i les seves respectives 

administracions locals, a mostrar com és factible recuperar i conservar l’entorn, el patrimoni 

sociocultural llegat, no tan sols a través de la promoció i el manteniment de festes majors patronals i 

fires lúdiques o festives, un exemple n’és la ja molt popular Fira de l’allioli de Creixell, sinó també la 

possibilitat d’incentivar els valors tradicionals, desenvolupant noves i d’altres activitats oblidades o 

abandonades en el passat.  
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Mostres d’això se’n troben a Borrassà, amb les catifes de flors al carrer per Corpus, a Ordis amb 

l’impuls i les múltiples iniciatives i actuacions associades al voltant del conreu de l’Ordis21. 

  
Imatges de les catifes de Corpus a Borrassà 

 

A Pontós, amb el nou atractiu cultural que ofereix la Torre de 

l’Àngel, després de la seva rehabilitació, per citar-ne alguns dels 

exemples recents més destacats. 

 

NOTA: Per a més informació sobre el paisatge s’elaborarà un 

document sobre connectivitat en el que es realitzarà un 

aprofundiment en relació a aquest punt. 

 

4.2. Geomorfologia 

El territori que ocupa l’actual Alt Empordà, és correspon amb una

mediterrani. Els seus límits els constitueixen les serralades que l’env

de l’Albera, que forma part del Pirineu axial. Aquesta serra està form

cap a ponent, es troben les serres de la Garrotxa, amb el Bassego

formacions prepirinenques que responen a una estructura calcària. A

                                                             

21 Entre les diverses activitats relacionades amb la Fira de l’ordi, el cultiu 
d’Ordis també ha editat una publicació “L’Ordi i el conreu de cereals. Test
Ordis, 1930-2005”. Gifre Ribas, Pere  
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del massís de Montgrí, l’accident tectònic que divideix la plana empordanesa  en dos parts, justament 

les comarques de l’Alt i el Baix Empordà. 

Si el cicle dels plegaments alpins presenta les principals fases durant el terciari, etapa en que es 

formaren els Pirineus, en el procés d’evolució, entre el terciari i quaternari, els relleus pirinencs 

oferiren un conjunt de replans al voltant de la plana empordanesa i un segon replà, el vessant més 

elevat, amb turons modelats sobre materials terciaris tous i també damunt de sòls granítics.  

Morfològicament els límits entre la plana i la muntanya de l’Empordà, com també passa al Rosselló, es 

deuen a una sèrie de falles produïdes al miocè, era terciària, que van permetre la penetració de les 

aigües del mar, deixant primer uns sediments de textura fina i al darrer període de l’era terciària; el 

pliocè, uns dipòsits continentals més gruixuts cap a l’interior, que recobriren els materials pirinencs 

enfonsats  a la plana.  

Borrassà, Ordis i Pontós es situen precisament a l’àrea central de la plana d’esfondrament o conca 

sedimentaria de la depressió prelitoral, a l’interior de l’arc costaner que dibuixa el golf  de Roses i que 

ascendeix progressivament des del nivell del mar fins a ponent, a les serres de la Garrotxa.  

Tots tres municipis queden situats a escassa alçada i a la franja hipsomètrica intermèdia del talús 

natural empordanès, la que va de 0 a 200 m. Aquests municipis es troben parcialment franquejats per 

una ondulació muntanyosa de pendent suau, la Serra Pelada, un relleu d’escassa alçada al vessant sud 

del terme municipal de Borrassà i Ordis, i al nord del de Pontós. 

L’Empordà o depressió prelitoral, pertany a la formació quaternària més recent, era durant la qual les 

aportacions fluvials o fondals, reompliren la plana, fins al mar, amb materials moderns i aquests poc a 

poc se sedimentaren i van guanyar terreny constituint, a la franja més costanera terres pantanoses poc 

a poc dessecades i terraplenades per les sorres empeses per la tramuntana: els aiguamolls.  

Com s’ha dit en anteriors capítols, els municipis de Borrassà, Ordis i Pontós es troben a la Plana de l’Alt 

Empordà, un àmbit que té un origen geològic distensiu. Efectivament, la plana de l’Empordà es 

correspon amb una fossa tectònica derivada de l’acció de les falles d’orientació NNW-SSE, que van 

actuar des de principis del Neogen, al terciari Superior, fa 25 milions d’anys. D’aquesta manera, la 

serra d’Albera es correspondria amb un dels blocs, composa principalment per roca granítica. 

 DIAGNOSI: 1-Entorn físic i biòtic 51
 



 

 

Gràfic 20. Base geològica 1:50.000 

 
Font: DMAH i ICC 

Aquesta fossa s’ha omplert de materials neògens i especialment quaternaris, tot cobrint els més antics 

que hi havia. Aquests  materials quaternaris són travessats per diferents cordons arenosos dipositats a 

través del treball de transport i posterior deposició dels cursos fluvials com el Fluvià, la Muga i més 

antigament el Ter.  

Més concretament, els municipis de Borrassà, Pontós i Ordis es troben justament en aquesta plana de 

l’Alt Empordà. Una plana que és el resultat, alhora que si donen, processos sedimentaris típics de 

l’ambient de plana al·luvial, constituïda per terrenys al·luvials de força gruix, com sorres i llims amb 

graves, que s’inclina lleugerament en direcció al mar. Aquesta inclinació queda interrompuda de tant 

en tant per alguns pujols i turonets que s’allarguen entre la xarxa fluvial, que n’ha erosionat els 

contorns. Des de les carenes dels turons baixen corriols i torrents en que deriven a les rieres i rius. 

Tanmateix, el seu subsòl és ric respecte les aigües freàtiques de molt bona qualitat per als conreus. 

Fruit d’aquesta abundància d’aigua subterrània és fàcil trobar surgències, com les moltes fonts que 

l’Àlguema abasteix i que hi ha al voltant del nucli de Creixell.  
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Gràfic 21. Base geològica 1:50.000, focalitzant a Borrassà, Ordis i Pontós 

 
Font: DMAH i ICC 

El mapa geològic mostra com els materials predominants a tots tres municipis són els conglomerats, 

amb presencia de gres i lúties. En el mapa anterior, aquests materials es representen amb el color verd. 

Conglomerats, gresos i lutites. Aquí dominen les fàcies massives encara que hi ha fàcies amb 

estratificació encreuada i gresos amb estructures sedimentàries. Hi ha una disminució de 

granulometria cap al centre de la depressió de l'Empordà. També s'hi troben intercalacions de material 

volcànic (lapilli) i petits nivells carbonatats. Contenen fòssils: gasteròpodes, molars, bivalves i 

mol·luscs. Potència, segons diversos sondeigs, de 100 m. Ambient sedimentari al·luvial- fluvial. L'àrea 
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font predominantment calcària. Els nivells carbonatats s'han interpretat com a calitxs. La seva edat és 

Miocè- Pliocè. 

També es pot veure la traça dels cordons, representats amb el color groc, de materials més fins 

principalment de graves amb presencia de sorres i llims. Es tracta de Graves, sorres, llims i argiles, 

corresponents amb les més modernes terrasses fluvial del riu Fluvià i també dels seus afluents, amb 

extensions considerables (hectòmetres quadrats) i situats a + 35 /40 metres. Es troba format també 

per nivells de graves i arenes alternats amb llims i argiles, en petits cicles que arriba a 10 metres. de 

gruix. La seva edat és del Pleistocè superior.22

Finalment, al sud del terme de Pontós, prop del traçat actual del riu Fluvià, es troben formacions de 

terrasses al·luvials, amb Argiles ocres i vermelloses que engloben nivells de còdols subarrodonits 

(arrodonits discontinus), segurament del Plistocè superior.  

Algunes de les parts de la plana tenen característiques més particulars i es corresponen amb les planes 

d’inundació. Aquestes  es caracteritzen per la presencia de sediments més fins que no pas els anteriors, 

com llims i argiles que han estat transportats en suspensió pels cursos fluvials a partir de processos de 

desbordament que, en ocupar zones inundables més extenses i en perdre energia i capacitat de 

transport per part del riu, han queden dipositades i sedimentades. Es tracta però, de fenòmens poc 

regulars i de curta durada.  

                                                             

22 Mapa geològic del DMAH 
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4.3. Hidrologia i hidrogeologia 

Gràfic 22. Principals conques i xarxa hidrogràfica 

 

Conca de la 
Muga

Conca
del Fluvià

Conca del 
Rec Sirvent

Alguema

Fluvià

 
Font: Elaboració pròpia a partir de bases cartogràfiques del DMAH 
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En l’actualitat, a les Conques Internes de Catalunya23 la utilització de recursos hídrics subterranis és 

més important que la dels recursos superficials. De la mateixa manera, aquest fet també es produeix a 

l’àmbit d’estudi, que com es pot veure, es localitza a una important plana al·luvial de sòls agrícolament 

productius que són regats pels cursos dels rius de la Muga, el Fluvià i el Ter. 

Com es pot veure en el mapa anterior, no tots tres municipis pertanyen a la mateixa conca. 

Efectivament, els dos municipis més septentrionals, és a dir, Borrassà i Ordis, es situen a la conca de la 

Muga. Únicament una petita franja a l’Est de Borrassà es troba a una altra conca, la del Rec de Sirvent.  

Pel que fa al municipi de Pontós, aquest inclou la major part del territori del seu terme municipal dins 

la conca del Fluvià. Una franja, corresponent al terç nord de la seva superfície però, si que pertany a la 

conca de la Muga, amb carena de la Serra Pelada actuant com a separadora d’aigües,  per bé que una 

petita franja al extrem Nord/Est s’inclou també a la conca del Rec de Sirvent.  

De les tres anteriors conques interessa destacar, tant per la seva extensió com pel pes que detenen en 

l’estructura dels tres municipis , la conca de la Muga, que ocupa 758 Km2 i està constituïda per 26 

subconques; així com la conca del Fluvià, de 974 Km2 i formada per 25 subconques24 . 

En relació al sistema o la formació d’aqüífers més propera a l’àmbit d’estudi, correspon a l’aqüífer de la 

Zona Muga Fluvià, concretament a les subunitats: Muga i Baix Fluvià25, que per naturalesa tenen unes 

característiques litològiques poroses i responen als dipòsits al·luvials de les planes costaneres actuals.  

Més concretament, sota els tres municipis es troba una massa d’aigua subterrània força extensa, de 614 

Km2 que rep el nom d’Empordà i es correspon amb la franja de color rosa del mapa. La seva superfície 

és força important, de fet, per tenir una referència, és la mateixa superfície que té l’Àrea metropolitana 

de Barcelona o el municipi de Madrid.  De l’anterior extensió, la superfície aflorant es de 357 Km2, i es 

correspon amb la que es capaç de crear fonts i surgències, tant mateix, força abundant.  

La litologia dominant que emmagatzema la massa d’aigua és la Detrítica no al·luvial, cosa que 

proporciona unes característiques hidràuliques de aqüífers lliures i confinats26 associats amb 

predomini del confinat. Els aqüífers, que es posicionen en multicapa, son de tipologia 

predominantment porosa i reben alimentació dels cursos superficials, alhora que quan hi ha surgència 

els alimenten. Altrament, de aquesta massa d’aigua no en depèn cap zona humida.  
                                                             

23 Corresponen als rius Llobregat, Ter, Muga, Daró, Fluvià, Francolí, Foix, Besòs, Gaià, Tordera i Riudecanyes, i les 
rieres costaneres entre la frontera amb França i el desguàs del riu de la Sénia. 

24 Estudi d’actualització de les Conques Internes de Catalunya, 2002. ACA. 

25 La Zona Muga-Fluvià, es divideix en quatre subunitats: Costa Brava Nord, Muga, Alt Fluvià i Baix Fluvià. 
26 Aqüífer confinat: es tracta d’un aqüífer que queda entre materials impermeables. 
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Finalment, cal indicar que la fàcia hidroquímica es correspon amb la Bicarbonatada càlcica.27  

Gràfic 23. Aqüífers de l’Alt Empordà 

 
Font: ACA 

Pel que fa als cursos fluvials, La Muga encaixa perfectament amb la semblança i classificació 

característica de la xarxa hidrogràfica mediterrània i és un riu íntegrament empordanès.  

De traçat curt i cabal escàs amb capçalera al Pirineu Oriental, després de ser regulat per l’embassament 

de Boadella, les seves aigües d’origen pluvial transcorren per la plana i a més de produir electricitat i 

alimentar les terres de regadiu, també proveeixen d’aigua potable a l’àmbit urbà de Figueres i rodalies 

fins a desembocar, prop dels aiguamolls, al golf de Roses. L’ACA, classifica aquest riu, com es veu en el 
                                                             

27 Font: Servei de mapes interactius i d’informació de l’ACA.  
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mapa, com a riu mediterrani de cabal variable, al igual que la riera d’Alguema, sota aquesta mateixa 

tipologia. Ambos cursos poden per tant, modificar la intensitat del seu cabal en funció de l’estació de 

l’any, a nivell climàtic, i en funció dels les torrentades que poden caure en períodes estivals, en funció 

en aquest cas dels meteors.  

Gràfic 24. Caracterització dels rius 

 
Font: ACA 

En canvi el Fluvià, segons l’ACA, es correspon amb un riu de muntanya mediterrània d’elevat cabal. 

Això es així donat que la capçalera del riu es troba als cingles del Collsacabra, a la Garrotxa, amb 

naixement al Prepirineu, responent a un origen i influència pluvionival, tot i que pel seu caràcter 

pluvial i la irregularitat dels cabals amb corbes de variació estacionals, el situen i es considera pròxim 

al règim de rius mediterranis. 

Finalment, el Sirvent és correspon amb un torrent mediterrani. Aquest riu no es tindrà en compte en el 

present treball ja que a l’àmbit d’estudi, únicament es troba una petita part del traçat corresponent 

amb la capçalera.  
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A continuació es presenten en forma de taula les dades en relació a la Muga i el Fluvià. 

Taula 5. Aportacions de la Muga i el Fluvià28

Rius i 
afluents 

Estació 
d'aforament 

Aportació mitjana 
anual (hm³) 

Cabal mitjà 
(m³/s) 

Cabal màxim 
(m³/s) 

Boadella 75,7 2,4 215 
Muga 

Castelló d'Empúries 105,3 3,34 950 

Olot 44,7 1,42 141 

Esponellà 223,7 7,09 430 Fluvià 

Garrigàs 336,6 10,67 625 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

Borrassà, Ordis i Pontós, municipis situats entre aquestes dues grans conques hidrogràfiques; els dos 

primers propers al Manol, tributari de la Muga, i Pontós a tocar al Fluvià, responen a un territori amb 

un relatiu dèficit hídric en determinades èpoques de l’any, com l’estiu. Tanmateix, es troba sota la 

influència hídrica de rieres, rierols i torrents, entre les que sobresurt la riera d’Àlguema, corredor 

biològic i fluvial integrat a la totalitat de l’àmbit d’estudi supramunicipal. 

Les rieres i els torrents que transcorren per Borrassà, Ordis i Pontós, són cursos d’aigua de règim 

mediterrani, caràcter endorreic, curts o escassa longitud i baix cabal, amb aigües intermitents en 

funció a les precipitacions estacionals i les estacions seques. Els forts estiatges que es produeixen als 

períodes de màxima sequera, a l’estiu, alternen amb cabals d’aigües més abundants, a la tardor, 

coincidint amb l’època de pluges.  

De manera esporàdica, es produeixen fenòmens de precipitació que aboquen un gran volum d’aigua en 

curts períodes de temps. Els processos de retenció, infiltració i circulació subterrània veuen superada la 

seva capacitat per la gran intensitat de la pluja i l’aigua es concentra ràpidament i en abundància. El 

flux d’aigua és aleshores molt superior al cabal habitual i l’Àlguema és la principal via de desguàs com 

també ho és el Fluvià, en el vessant sud de Pontós, concretament a Romanyà d’Empordà. 

Però la xarxa hídrica no ocasiona la inundació de zones ni desbordaments crítics ni a Borrassà, ni Ordis 

ni a Pontós, tot i que quan les rieres i els torrents baixen sobtadament, si no són nets de vegetació de 

creixement ràpid i de brossa que s’acumula al llarg del temps, la força de l’aigua pot arrossegar 

materials diversos, així com aquestes restes de brossa vegetal acumulades a la lleres.  

                                                             

28 La disponibilitat d’aportacions i dels valors mitjans de cabals juntament amb els valors extrems, és una primera 
aproximació per el coneixement del règim hídric que permet avaluar la adequació dels recursos i demandes. Tot i 
amb això existeixen moltes característiques no representades pels valors mitjans anuals, com és la distribució de 
les aportacions de cada conca segons l'estació climàtica. 
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Tanmateix a través d’actuacions de neteja fluvial, que a petició dels Ajuntaments realitza l’ACA29, 

s’eviten riscos innecessaris a més de millorar la funcionalitat ambiental tot contribuint a la recuperació 

dels marges i boscos de ribera.  

Els àmbits que presenten un risc d’inundabilitat són puntuals i d’ afectació baixa. Es poden produir 

inundacions puntuals als horts i a la passera que travessa la riera d’Àlguema a Creixell, i 

esporàdicament algun tram als marges de la mateixa riba, a l’alçada de Vilamorell.  

En relació a la prevenció d’inundacions, d’acord amb la delimitació establerta del pla INUNCAT30, ni a 

Borrassà ni Ordis hi ha espais fluvials que presentin problemes recurrents o siguin sensibles a riscos 

potencials d’inundabilitat. Tanmateix hi ha un punt d’afectació que territorialment pertany més a 

Bàscara, al tram i curs mig del Fluvià (FL-BS-01) concretament a la resclosa situada al límit entre la 

riba al municipi de Bàscara i la riba de Romanyà d’Empordà, del terme de Pontós. Aigües amunt del 

curs del riu, sota el pont de la N-II, aquesta resclosa pot provocar una sobreelevació d’aigües i 

ocasionar desbordaments als dos marges del riu, afectant arbredes i camps.  

 

 

Riera d’Alguema al seu pas per 
Creixell 

Resclosa a Borrassà 

La Muga, encaixa perfectament amb la semblança i classificació característica de la xarxa hidrogràfica 

mediterrània i és un riu íntegrament empordanès.  

                                                             

29 Hi ha constància d’actuacions puntuals sol·licitades pels Ajuntaments, a més d’altres actuacions a la conca de la 
riera d’Àlguema vinculades a actuacions derivades d’activitats ramaderes, executades per l’ACA. 

30 L’ACA no desenvolupa el Pla d’emergències per inundacions a Catalunya INUNCAT, de la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil, coordinat per protecció civil, sinó que delimita les zones inundables. 
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Les rieres i els torrents que transcorren per Borrassà, Ordis i Pontós, són cursos d’aigua de règim 

mediterrani, caràcter endorreic, curts o escassa longitud i baix cabal, amb aigües intermitents en 

funció a les precipitacions estacionals i les estacions seques. Els forts estiatges que es produeixen als 

períodes de màxima sequera, a l’estiu, alternen amb cabals d’aigües més abundants, a la tardor, 

coincidint amb l’època de pluges.  

A continuació es presenta un gràfic que inclou els embasaments, un anàlisi de pressions i impactes dels 

rius en l’àmbit de l’estudi (veure també taula adjunta) i la xarxa fluvial corresponent als tres municipis.  

Gràfic 25. Embassaments i impactes als rius 

 

 
Font: ACA 

Pel que fa a la qualitat ecològica dels cursos fluvials, segons l’ACA tant la riera d’Alguema com el Fluvià 

presenten un estat deficient.  
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Aquest nivell de qualitat ecològica més aviat baix, es deu a la intrusió de especies biològiques invasores, 

ja que la resta de paràmetres que mesuren la qualitat, segons l’ACA, es troben en prou bones 

condicions.  

Anàlisi de Pressions i Impactes en rius 

Codi de l'ACA 2200100 

Nom Riu Manol i riera d'Àlguema 

Pressió sobre la massa d'aigua 

Preses i rescloses Nul·la (0) 

Endegaments Nul·la (0.1) 

Captacions d’aigua Nul·la (0.43) 

Regulació flux Nul·la (0) 

Derivació a centrals hidroelèctriques Nul·la (0) 

Zones urbanes en zona inundable Nul·la (0.07) 

Zones extractives en zona inundable Nul·la (0.12) 

Zones forestals en zona inundable Nul·la (0) 

Abocaments industrials no biodegradables Nul·la (0.02) 

Abocadors de residus urbans Nul·la (0) 

Abocadors de residus industrials Nul·la (0) 

Usos urbans Nul·la (0.14) 

Pastures intensives Nul·la (0) 

Conreus intensius de cereals i farratge, conreus extensius de 
regadiu o en zones plujoses 

Nul·la (0.03) 

Conreus intensius d’hortalisses, flors, vinya, fruiters de secà, 
rosàcies i cítrics 

Nul·la (0.19) 

Arrossars Nul·la (0) 

Dejeccions ramaderes Nul·la (0.7) 

Excedents de nitrogen de l'agricultura i ramaderia Nul·la (0.68) 

Abocament de fangs d'EDAR Nul·la (0) 

Sòls contaminats i potencialment contaminats Nul·la (0) 

Vies de comunicació Nul·la (0.14) 

Zones mineres i extractives Nul·la (0.1) 

Runams salins Nul·la (0) 

Espècies invasores Elevada (3.33) 

Fòsfor total d'EDARs Nul·la (0) 

Càrrega orgànica (DQO) d'EDARs Nul·la (0) 

DQO d'abocaments industrials Nul·la (0.03) 

DQO de nuclis no sanejats Nul·la (0.19) 

Descàrrega de sistemes unitaris Nul·la (0) 

Fòsfor total d'abocaments biodegradables (total) Nul·la (0) 

DQO d'abocaments biodegradables (total) Nul·la (0.41) 

Anàlisi de totes les pressions Elevada (3.33) 
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Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Substàncies perilloses Sense dades 

Vida piscícola Sense dades 

Prepotables Sense dades 

Zones de bany Sense dades 

Anàlisi d'impactes comprovats Sense dades 

Impacte probable sobre la massa d'aigua 

Qualitat segons elements biològics Deficient 

Qualitat segons elements fisicoquímics Sense dades 

Qualitat segons elements hidromorfològics Dolent 

Estat ecològic Deficient 

Impacte per substàncies prioritàries (annex X) Sense dades 

Impacte segons tots els indicadors Mig 

Impacte global (comprovat i probable) 

Anàlisi de tots els impactes Mig 

Font: ACA 

El tema de les especies invasores i en general i la caracterització biològica de l’entorn serà tractat en els 

apartats tant de vegetació com de fauna. No obstant, interessa comprovar quin es l’estat de les aigües 

en relació als nivells de nitrats resultat de les  dejeccions ramaderes. Per això es presenta l’anterior 

mapa, on es pot comprovar que els nivells de presencia de Nitrats per hectàrea no son pas els més 

elevats possibles. De la mateixa manera, segons l’ACA, els nivells de pressió als que es troba  sotmesa la 

xarxa fluvial de l’àmbit dels tres municipis és nul, tot i que el riu Fluvià  no presenta tant bones 

condicions en aquest aspecte, essent classificat amb un nivell lleugerament superior a l’anterior, essent 

baix. 

Gràfic 26. Impactes als rius 

 
Font: ACA 
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4.4. Vegetació i fauna 

Els municipis objecte d’estudi presenten una gran diversitat biològica tant en relació a la vegetació com 

a la fauna que es fruit del diversos microclimes que es creen degut als elements del paisatge comentats 

anteriorment. Aquesta diversitat està lligada al mosaic territorial que ofereixen els camps, la serra, els 

cursos fluvials i també l’entorn urbà dels pobles i nuclis dispersos en el territori. 

De forma general cal dir que la vegetació és típicament mediterrània, caracteritzada per l’alzinar 

muntanyenc i un sotabosc típic d’aquestes zones i molt ben estructurat en relació als diversos estrats: 

arbori, arbustiu, herbaci i muscilaginal que sorprèn al visitant. Destacar que a tots els àmbits hi trobem 

espècies endèmiques que caldria estudiar i catalogar ja que és una gran riquesa en relació al suport i al 

valor afegit que pot donar al desenvolupament d’activitats i productes generadors d’economies locals. 

Actualment, i atenent a la diversificació d’activitats respectuoses amb el territori des de fa relativament 

pocs anys, a l’àrea més boscana de Pontós, que entre els tres, és el municipi amb major massa forestal, 

per obra de la silvicultura, en finques privades, es produeix l’aprofitament de plantacions arbòries 

mixtes amb certificació FSC (Forest Stewardship Council) de conformitat amb els estàndards 

ambientals, socials i econòmics, destinades a la inversió i/o comercialització de la fusta. 

  
Plantacions arbòries a Romanyà d’Empordà Vivers a la llera del fluvià 

Afegir que la propietat privada nomenada el “bosc d’en Sans” amb una extensió aproximada de deu 

àrees i situat al mateix terme, gaudeix d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Territori i 

Paisatge de Caixa Catalunya.  

Prop de les ribes de les rieres d’Àlguema, de Santa Anna, de la Bruguera; dels recs i dels torrents dels 

Torrentils i del Xòrrec (en alguns trams comengut com el torrent d’en Ramis) i de la llera del Fluvià, 

formant part de l’ecosistema fluvial complex i ric, la vegetació més comuna són les freixes, els verns, 

salzes, pollancres i plataners... i el desenvolupament dels canyissers de riera. 
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Les comunitats vegetals de ribera en l’actualitat pateixen, com a d’altres indrets riberencs de 

Catalunya, l'impacte d’algunes plantes al·lòctones com són un tipus de canya (Arundo donax) o 

d’acàcia (Robinia pseudoacacia). No obstant això en aquest àmbit concret, la vegetació al llarg dels 

cursos fluvials es troba en bon estat, tot i que l’existència de vegetació oportunista disminueix 

l’estructura funcional d’aquest ecosistema. 

 

L’Àlguema El Fluvià 

  

L’Àlguema La serra 

Entre d’altres estrats, els herbacis del sotabosc, afavoreixen la presència i el creixement de gran 

diversitat d’espècies que aprofiten els microclimes que configuren les particularitats d’aquests espais i, 

a les riberes dels cursos fluvials, la presència d’ictiofauna, amfibis, vertebrats i invertebrats s’observen 

de forma directe i indirecte a través de rastres, cants, caus, etc… 
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Abellarol als camps de Pontós Gripau a la font de les Curculles 

Tot i que entre els principals valors dels espais connectors en el recorregut del Manol i la riera 

d’Àlguema, hi ha descrits diferents tipus d’hàbitats d’interès comunitari de flora: vegetació submergida 

o flotant, salzedes, jonqueres mediterrànies... i de fauna: cabusset (Tachybaptus ruficollis), corriol 

petit (Charadrius dubius), blauet (Alcedo atthis), entre altres, en el tram concret de la riera d’Àlguema 

inclòs a l’àmbit d’estudi supramunicipal, la llúdriga (Lutra lutra), no hi ha estat reintroduïda, com 

tampoc hi consta cap geozona sorrera, protegida. 

Lligats al camps s’observen rapinyares com l’esparver cendrós que, al terme municipal d’Ordis, existeix 

toponimia local associada. Existeix un dels camps que anomenen comunament el camp dels esparvers. 

Cal tenir en compte, però, que la introducció i proliferació d'espècies invasores s'està convertint en un 

dels principals problemes ecològics i econòmics dels sistemes aquàtics de Catalunya, a la riera 

d’Àlguema no s’ha detectat específicament la presència del musclo zebrat (Dreisena polymorpha) o del 

cranc vermell americà (Procambarus clarkii), espècies temudes pels seus efectes nocius per a la 

composició dels ecosistemes fluvials i també les infraestructures hídriques.31

De la població d’espècies cinegètiques de caça major, la tradicionalment autoritzada i controlada és el 

senglar (Sus scrofa). L’augment generalitzat a Catalunya de les poblacions de senglars permet que a la 

comarca i a la zona d’estudi s’organitzin batudes entre les colles de caçadors, per reduir-ne el nombre 

d’exemplars i mantenir-ne l’equilibri. 

En vedats, segons les diferents temporades o anyades, es practiquen captures de caça menor de 

diferents espècies d’ocells i poblacions de fauna autòctona: perdiu roja (Alectoris rufa) i xerra (Perdix 

perdix), guatlles (Coturnix coturnix) i de mamífers els conills (Oryctolagus cuniculus) i algunes llebres 

(Lepus europaeus, Lepus granatensis). 

                                                             

31 El desplegament de la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE) atesa la problemàtica que presenta, destaca en la 
diagnosi el risc d'incompliment d'objectius per l'assoliment de la gestió sostenible de l'aigua alhora que l’ACA 
informa sobre els espècies invasores presents a les zones fluvials de Catalunya. 
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La proximitat amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà32 i del Paratge Natural d’Interès 

Nacional de l’Albera,33 fa que l’àrea esdevingui una zona de pas d’aus migratòries.  

A més, l’escassa distància dels tres municipis, a un centre de població com Figueres i perifèria, 

afavoreix la presència d’ocells propis d’hàbitats urbans i periurbans com són les tórtores i els 

estornells, aquests darrers, autèntics flagells per a les oliveres de Borrassà, Ordis i Pontós. 

NOTA: Per a més informació sobre els aspectes de vegetació i fauna dels municipis de Borrassà, 

Pontós i Ordis, consultar el Pla de Gestió de la Conca de la Riera de l’Àlguema realitzat per 

SolucioNAT amb el Patrocini de la Fundació Territori i Paisatge, realitzat de forma paral·lela a la 

redacció d’aquest document. 

                                                             

32 És la segona zona humida de Catalunya. La formen un conjunt d'estanys, closes i prats inundables a la 
confluència dels rius Muga i Fluvià. Constitueix un hàbitat privilegiat per a la fauna, especialment, els ocells 
aquàtics. 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/aiguamolls/inici.jsp

33 Aquest paratge natural està situat al vessant sud del massís de l'Albera i és constituït per dues zones ben 
diferenciades. L'occidental, sector de Requesens-Bausitges, amb vegetació de caràcter centreuropeu, amb fagedes i 
rouredes humides; i l'oriental, sector de Sant Quirze de Colera, més mediterrània, amb vegetació de suredes i 
brolles, on subsisteixen les darreres poblacions de tortuga mediterrània. 

 http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/albera/parc/inici.jsp
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PUNTS FORTS I FEBLES DE L’ENTORN FÍSIC I BIÒTIC

Punts forts Punts febles 

 Pertinença a una mateixa unitat morfològica 
i formació geomorfològica  

 Orografia planera 

 Meteorologia i condicions climàtiques 
mediterrànies 

 Bona localització física, proximitat al mar i a 
la muntanya 

 Municipis limítrofes i propers a la capital 
comarcal 

 Àmbit local d’entorn eminentment rural 

 Predomini de sòls agrícoles 

 Riquesa de sòls pel correu de secà 

 Diversificació dels usos del sòl: forestals, 
agrícoles, horticultura, urbans 

 Entorn natural privilegiat 

 Espais connectors de ribera 

 Paisatge majoritàriament harmònic 

 Diversitat de flora i fauna, destacable la 
flora endèmica de la zona 

 Existència d’una via verda i corredor 
ecològic natural 

 Espai cinegètic i zona de caça controlada  

 Relacions humanes i de veïnatge molt 
fortes. Tracte afable 

 Satisfacció de pertànyer al municipi  

 Supramunicipal: No pertànyer a una 
mateixa àrea funcional en relació a Figueres 

 Actualització i revisió del planejament 
urbanístic municipal 

 Sense cap espai natural protegit: parc i/o 
paratge 

 Sense espais de ribera protegits ni refugi de 
fauna salvatge 

 Escàs arranjament dels camins municipals i 
corredors als espais forestals  

 Zona de pas (Borrassà, Creixell, Ordis) 

 Barreres artificials que fragmenten l’àmbit 
supramunicipal amb altres termes veïns 
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1. GESTIÓ MUNICIPAL 

1.1. Organigrames municipals 

Després de les eleccions municipals del maig de 2007 les composicions dels Plens del municipis 
objecte d’estudi es presenten a continuació. Val a dir que no hi ha  hagut canvis d’alcaldes respecte de 
les eleccions anteriors, aspecte significatiu i relllevant que ha permès donar continuïtat als projectes 
de forma natural. 

Ajuntament de Borrassà. Eleccions Locals 2007.  

COMPOSICIÓ DEL PLE MUNICIPAL 

Nom Partit polític: 

FERRAN ROQUER I PADROSA CIU 

JOAN HURTÓS I GIRONELL CIU 

JAUME MIQUEL I MALÉ CIU 

XAVIER OLIVERES I PLANAS CIU 

JAUME CONGOST I COLL CIU 

MARTA REIXACH I GELABERT CIU 

DOLORES PRUJÀ I QUER GIB-AM 

Font: web de l’Ajuntament de Borrassà 
 

 

Ajuntament d’Ordis. Eleccions Locals 2007.  

COMPOSICIÓ DEL PLE MUNICIPAL 

Nom Partit polític: 

MARIA CREHUET I WENNBERG  

Alcaldessa. Urbanisme i Hisenda 

PSC-CPC-PM 

MARC SOLÀ I SERRA 

Regidor d'atenció a les persones 

PSC-CPC-PM 

VIRGÍNIA PUENTE I BAGET 

Regidora de Sostenibilitat i Medi Ambient 

PSC-CPC-PM 

RAMON TARRADAS I VIDAL 

Regidor Món Rural 

PSC-CPC-PM 

JOAN CASALS REIXAC CiU 

FRANCESC BURGUES BALIBREA CiU 

JOSEP AROLA GIRONÈS CiU 

Font: web de l’Ajuntament d’Ordis 
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Ajuntament de Pontós Eleccions locals 2007  

COMPOSICIÓ DEL PLE MUNICIPAL 

Nom Partit polític: 

NARCÍS ALGAM HERAS 

Alcalde, Àrea de Governació 

CIU 

NARCÍS LLAVANERA GRANOLLERS 

1er. Tinent d’Alcalde, Regidor de cultura, 
Ensenyament i Medi Ambient 

CIU 

JAUME PRATS SIMON 

2on. Tinent d’alcalde. Regidor d’obres, Festes i Sanitat 

CIU 

MARTÍ GELI ARMENGOL 

Regidor d’urbanisme, Serveis Municipals, Agricultura 
i Ramaderia 

CIU 

JORDI GARCIA AIGUABELLA 

Regidor de Medi Ambient 

ESQUERRA-AM 

Font: Responsable del’Agenda 21 de l’Ajuntament de Pontós 
 

1.2. Estructura municipal i supramunicipal 

Borrassà, Ordis i Pontós constitueixen àmbits bàsics de l’organització territorial  de Catalunya amb 

una estructura, competències i atribucions pròpies característiques de l’ordenació territorial de la 

Generalitat  de Catalunya. 

Cadascun dels tres termes municipals té un únic nucli principal i agregats, amb una composició de 

representants públics elegits democràticament pels habitants empadronats.  

D’acord els resultats de les darrers eleccions municipals,1 a les tres circumscripcions es mantenen el 

mateixos alcaldes que l’anterior legislatura, amb alguns canvis en els equips de govern. 

Al capdavant de Borrassà l’alcalde és: l’ Il·lustríssim Sr. Ferran Roquer i Padrosa, a Ordis 

l’alcaldessa: Il·lustríssima Sra. Maria Crehuet i Wennberg i a Pontós, l’Il·lustríssim Sr. Nicolau Algam 

i Heras. Tots tres alcaldes compten amb la col·laboració, en els diversos àmbits organitzatius 

municipals: urbanisme, infraestructures, atenció a les persones... i medi ambient, dels regidors i 

regidores de diversos grups i formacions polítiques. 

Físicament, les seus centrals de l’administració local, els edificis consistorials, és localitzen al centre 

del nucli urbà de Borrassà, Ordis i Pontós, per bé que les competències tant en l’organització 

                                                             

1 Eleccions Locals, a 27 de maig de 2007. 
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administrativa com en matèria de prestació de serveis, s’hi engloba la totalitat del territori o terme 

municipal format, en un ordre menor, per les entitats de població. L’estructura administrativa del 

territori municipal, es configura per entitats de població que inclouen nuclis i disseminats, espais 

agrícoles, hídrics, forestals... i, fins i tot, terres ermes. 

 

 

 

Ajuntament de Borrassà Ajuntament d’Ordis Ajuntament de Pontós 

Les entitats d’administració pública a Borrassà, Ordis i Pontós, a banda dels nuclis de població 

principals i nuclis agregats com Creixell i Vilamorell a Borrassà; Pols a Ordis i Romanyà d’Empordà a 

Pontós, es constitueixen, a més, per masos i masies disperses i per espais oberts sense urbanitzar.  

A Ordis i Pontós, sense estar considerants com a nuclis administratius de població, però formant part 

de les respectives entitats municipals, s’hi localitzen petites agrupacions d’habitatges i població, 

entorn a centres de culte com: el veïnat de Sant Nicolau (Ordis) i els masos a Santa Anna (Pontós). 

En l’estructura d’organització territorial d’abast més ampli: la comarca, Borrassà, Ordis i Pontós junt 

amb la totalitat de municipis de l’Alt Empordà, seixanta-vuit, s’integren de forma administrativa dins 

del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE), que els dóna prestació pressupostaria i dotació 

d’infraestructures d’abast comarcal: l’abocador per citar un exemple d’infraestructura 

mediambiental, a més de serveis i gestió econòmica d’impostos, suport tècnic, mediambiental, 

sociocultural, entre un llarg etcètera. 

En qualsevol cas, cal clarificar que el desenvolupament del treball conjunt en l’elaboració de la 

present Memòria descriptiva i Diagnosi de sostenibilitat de Borrassà, d’Ordis i de Pontós, no respon 

a l’existència d’una estructura o organització administrativa supramunicipal, sinó que s’emmarca en 

la proposta de sostenibilitat, formulada i presentada a la Diputació de Girona, d’àmbit competencial 

a la demarcació de Girona, en el procés d’adopció i desenvolupament del procés l’Agenda 21 

supramunicipal. 
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Els impostos municipals 

Entre d’altes serveis que es realitzen des del CCAE i que donen servei a Borrassà, Ordis i Pontós, hi 

ha els pagaments dels contribuents, amb una tendència, per part dels ens locals, a delegar 

progressivament l’activitat recaptatòria al Consell de la comarca. La domiciliació dels rebuts bancaris 

és, cada vegada, el procediment més majoritari. Això no exclou que, mitjançant el contacte o els 

tràmits en línia, mitjançant les respectives pàgines web i també de forma presencial, es puguin 

realitzar la resta de tràmits i consultes a les respectives oficines consistorials: generals, hisenda, 

població, territori, urbanisme i habitatge.  

Taula 39. Oficines pel pagament d’impostos municipals. 2007 

IBI   

 2007 

 

  

IVTM 

 

  

IAE 

 Rústica Urbana 

  

Escombraries 

 

  

Clavegueram 

 

  

Aigua 

 

  

Cementiri 

 

Borrassà Ajunt. Ajunt. Ajunt. Ajunt. Ajunt. Ajunt. CCAE Ajunt. 

Ordis CCAE Ajunt. CCAE CCAE CCAE CCAE CCAE CCAE 

Pontós Ajunt. CCAE CCAE CCAE Ajunt. - Ajunt. Ajunt. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les respectives pàgines web municipals. 

L’estudi tributari, d’acord amb les darreres dades disponibles (corresponents a l’any 2004) per a 

cadascun dels municipis i pel total supramunicipal, es configura de la següent  manera.  

El major nombre de contribuents en l’Impost de béns immobles de naturalesa rústica (IBI) recau a 

Borrassà, seguit de Pontós i finalment Ordis; pel que fa a l’Impost de béns immobles urbans, el 

nombre de rebuts, de major a menor, segueix l’ordre següent: Borrassà, Ordis i Pontós, proporcions 

que guarden una relació directa amb el nombre de solars i parcel·les existents a cada municipi.  

Taula 40. Impost de béns immobles de naturalesa rústica (IBI) 2004 

  

  

 2004 

 

  

Nombre de 

Contribuents 

 

  

Nombre 

d’exempts 

 

Nombre 

titulars 

cadastre 

Base 

imposable 

(milers 
d'€) 

  

Quota 

(€) 

 

Superfície 

imposable 

(hectàrees) 

Borrassà 130 121 279 953 7.435 956 

Ordis 84 101 189 821 3.125 856 

Pontós 89 100 205 790 4.469 1.325 

Total tres 
municipis 303 322 673 855 5.010 1.046 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Taula  41. Impost de béns immobles urbans (IBI). Solars i parcel·les 2004 

 2004 Rebuts 

Quota 
integra 
milers 

€ 

Deute 
tributari 
(milers 

d'€) Solars 
 Parcel·les 
edificades 

Solars 
(m2)  

Parcel·les 
edificades 

(m2) 

Borrassà 355 94 94 59 297 64.257 253.547 

Ordis 238 30 30 46 190 36.615 154.801 

Pontós 169 30 30 11 157 15.391 86.483 

Total tres 
municipis 762 154 154 116 644 116.263 494.831 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Des del vessant de l’estructura de rendiments declarats pels contribuents i en relació al impost sobre 

la renda i patrimoni (IRPF), és a dir el pagament de les famílies en concepte d’impost sobre la renda 

de les persones físiques, impost de patrimoni i impost de béns immobles als tres municipis, la 

proporció majoritària recau en els rendiments declarats del treball, assolint proporcions de 

distribució quasi idèntiques, al nivell supramunicipal, que les obtingudes per la mateixa estructura 

de rendiments a l’Alt Empordà.  

Taula  42. Impost de la Renda de Persones Físiques (IRPF) 

Estructura dels rendiments declarats (%) 

 del treball d’empresaris professionals d’altres 

Borrassà 73,8 18,5 1,6 6,1 

Ordis 67,9 14,7 10,1 7,3 

Pontós 81,5 13,8 1,0 3,7 

Total tres municipis 74,4 15,7 4,2 5,7 

Alt Empordà 74,5 14,3 3,6 7,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
 

1.3. Àmbits supramunicipal: El Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

El territori de cada comarca és l’àmbit en què el Consell Comarcal respectiu exerceix les seves 

competències. Definit per l’agrupació dels termes municipals que l’integren està al servei de les 

persones del territori. És evident que Borrassà, Ordis i Pontós, formen part del Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà2 que, a novembre de 2007, està presidit pel Sr. Pere Vila i Fulcarà 

                                                             

2 http://www.altemporda.org/ 
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En aquest sentit, entre els  aspectes més rellevants que gestiona el CCAE: benestar, cultura, 

dinamització econòmica ocupacional, esports, serveis a la gent gran, a la dona, als adolescents, la 

joventut... també hi són presents els serveis de suport que ofereix, en l’àmbit d’actuació 

mediambiental, a la totalitat de municipis de la comarca, entre aquests els Ajuntaments de Borrassà, 

Ordis i Pontós. 

• Restauració de lleres 

• Plans de protecció civil 

• L’electrificació rural i el pla per a la gasificació 

• Neteja d’abocaments incontrolats 

• Legislació municipal ambiental 

• Carta del Paisatge de l’Alt Empordà 

• Butlletí mensual 

• Plans d’adequació d’enllumenat públic 

• Mesures per a la prevenció d’incendis 

• Abocador comarcal: instal·lacions, residus...  

• Recollida selectiva municipal, comercial, escolar 

• Servei de deixalleria: comarcal, deixalleria mòbil, xarxa de minideixalleries 

• Educació ambiental: prevenció de residus, pla de comunicació, oferta pedagògica a les 

escoles, campanyes de recollida selectiva... 

• Protecció dels animals 

• Consells en cas d'emergències 

Inclosa entre els diferents àmbits de planificació i programació mediambiental gestionats pel CCAE, 

ressenyar la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà. Projecte elaborat i aprovat pel Consell 

d’Alcaldes i pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. El seu origen es remunta a l’acord del 

Parlament de Catalunya en la signatura del Conveni Europeu del Paisatge l’any 2000, concert 

institucional que determina la necessitat d’identificar els paisatges integrats en un 

territori, amb l’objectiu de planificar i implementar els instruments de protecció, valorització i 

gestió, a través de l’anàlisi de les característiques que els transformen.  

En un moment en què l'interès pels territoris ordenats és creixent i en què es fa palès que els criteris 

de qualitat de vida de la població també es produeixen a partir de l’estat del seu entorn natural, la 

gestió del paisatge esdevé una prioritat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.  

Així, doncs, en aquesta línia de treball i orientat a promoure la millora del paisatge i la qualitat de 

vida de les comunitats,  un dels projectes liderats del CCAE és l’elaboració de la Carta del Paisatge de 

l’Alt Empordà.  
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En fase inicial de promoció, la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà, preveu la concertació 

d’estratègies territorials, a través de la recerca i la implicació del teixit social altempordanès, públic i 

privat: associacions, empreses, ajuntaments..., entre els que hi figura el de Borrassà, adherit per 

unanimitat al Manifest del compromís de redacció de la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà. 

El Consell de la comarca de l’Alt Empordà, també estudia a quins àmbits i de quina manera poden 

intervenir els municipis en matèria mediambiental, aprofundint especialment en la figura de les 

ordenances, i posa a disposició models d’ordenances municipals que poden servir per regular 

temàtiques mediambientals de competència local. 

Pel que fa referència a la dotació de grans infraestructures mediambientals d’àmbit comarcal, la 

gestió es porta a terme des del CCAE, com és el cas de l’abocador comarcal situat a Pedret i 

Marzà, destinat al tractament dels residus municipals entre els que, òbviament, hi figuren els 

procedents de  Borrassà, Ordis i Pontós. 

1.4. Projectes municipals i supramunicipals en curs 

El govern de Catalunya, aquest darrer any, està tramitant definitivament el Decret 305/2006, de 18 

de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme que vol donar acollida a la Llei 

9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 

ambient, a l’ordenament urbanístic català, que en l’actualitat es troba a l’espera de desenvolupament 

al Parlament de Catalunya. 

Pel que fa referència als projectes tècnics municipals: en equipaments públics locals i en serveis que 

s’hi presten en l’àmbit urbà, administració, salut, educació, cultura i lleure, així com zones 

enjardinades i espais destinats a l’aparcament de vehicles... tant Borrassà, Ordis com Pontós, 

disposen d’una amplia i variada oferta, àmpliament comentada en anterioritat, al parlar de l’entorn i 

el teixit humà local. 

En relació a les infraestructures dels serveis bàsics: aigua, electricitat i residus, de moment cap dels 

tres municipis disposa de depuradora d’aigües residuals, ni de xarxa de canalització de gas; 

tanmateix les instal·lacions i les xarxes de subministrament bàsiques requereixen d’adequació 

progressiva, pròpies del pas del temps i de les transformacions i el desenvolupament de la societat 

general a tot Catalunya.  

Cal tenir present, les responsabilitats compartides per les diferents administracions públiques: les 

pròpies dels governs de l’Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya i les atribucions dels ens locals.  

En aquest sentit, Borrassà, Ordis i Pontós requereixen i depenen, en molts aspectes, de l’ajut i el 

finançament, parcial o total, provinent de diversos organismes públics oficials: Generalitat de 
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Catalunya, Diputació de Girona, Consell Comarcal..., atès el cost en despesa que suposen les grans 

inversions derivades de l’adequació de planejament urbanístic, inabastables per a les arques 

municipals, d’acord la seva reduïda dimensió poblacional. Any rere any, amb el suport i d’acord el 

sistema competencial que s’atribueix a cada ens públic, es van executant obres de millora, en funció 

la demanda, la distribució poblacional i disponibilitat pressupostària total. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, enguany a 2007, ha presentat una proposta d’assistència 

tècnica a la que s’hi han acollit diferents municipis de la comarca. La iniciativa suposa la redacció de 

projectes del Pla Únic d'Obres i Serveis3 així com d’altres actuacions previstes, amb un finançament 

compartit al 50% entre el municipi peticionari i el Consell Comarcal, quedant exclosa la redacció 

d’instruments de planejament.  

Més enllà de les tasques de gestió i coordinació que porta a terme el CCAE i amb independència dels 

treballs del planejament urbanístic que regeixen a cadascun dels municipis, l’any 2006, es 

desenvolupen alguns projectes territorials d’àmbit supramunicipal, amb interessos comuns i 

compartits com el Pla de gestió de la  d’Alguema4 de la Fundació Territori i Paisatge (FTP) de Caixa 

Catalunya5 i el projecte de Planificació de l’Espai Fluvial de la Conca de la Muga, endegat per 

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat de Catalunya.  

Ambdós treballs, permeten tenir una visió integral dels espais fluvials i ser uns referents per a la 

planificació i la gestió, des del punt de vista hídric, ambiental, territorial i urbanístic.  

                                                             

3 Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla Únic d'Obres i 
Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i serveis a incloure-
hi (modificada per la Llei 13/1988 i la Sentència del Tribunal Constitucional 109/1998, de 21 de maig). 

4 Que inclou els municipis de Cabanelles, Lladó, Navata, Ordis, Borrassà, Pontós, Santa Llogaia d’Alguema. 

5 Pla de redacció a càrrec de Solucionat - Solució i gestió de fauna i natura- i el patrocini de la Fundació Territori 
i Paisatge. Obra Social Caixa Catalunya, 2006. 
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Borrassà 

Acollint-se al programa d’assessorament del CCAE, Borrassà es beneficiarà de la redacció del Pla 

Director del clavegueram del nucli urbà i Ordis del modificat del Projecte d’urbanització de la plaça 

de l’església i accessos, 2ª fase.6

Per a l’àmbit supramunicipal, a part de l’execució d’obres a la xarxa viaria a la cruïlla de la N-II amb 

la variant C-26, d’afectació directa a Borrassà i Ordis, també hi ha previstes obres d’adequació i de 

millora als espais públics locals. 

A més de l’adequació de les instal·lacions a les Escoles Públiques i l’enllumenat del casc urbà..., entre 

els projectes més recentment endegats per l’Ajuntament de Borrassà, sobresurten la remodelació i el 

soterrament de les xarxes de serveis a més de l’aprovació per pavimentar la carretera GIV-5128 i l’ 

asfaltat de tres carrers cèntrics d’aquesta població.7

L’execució d’aquestes obres permetrà modificar també la xarxa d’abastament d’aigua i la xarxa de 

clavegueram i procedir al soterrament d’una canonada de distribució del gas, cas que la canalització 

del Gasoducte Serinyà-Figueres, en el futur, sigui possible fer-lo arribar a la població. L’arranjament 

de l’antic safareig o rentador públic, en un clar estat d’abandonament, s’inclou en els nous projectes i 

reptes de futur. 

A més també es procedirà a fer un enllaç i una prolongació des 

d’Ordis, dels tubs de conducció de la xarxa de telecomunicacions i 

telefonia, amb l’objectiu de millorar la cobertura dels aparells de 

telefonia mòbil, ofertats per la totalitat de companyies, alhora que 

l’accés continuat ADSL de la xarxa d’Internet, en substitució l’actual 

sistema wifi. L’actual servei d’accés a Internet, facilitat per 

l’ajuntament a tots els abonats que desitgen connexió, presenta a 

hores de màxima connexió problemes de saturació i d’interrupció de 

la xarxa i de la línia del servidor municipal, perjudicant als clients 

locals. Tanmateix, de forma gratuïta pels veïns de Borrassà, hi ha un 

                                                             

6 http://consell.altemporda.org

7 Butlletí d’Informació municipal núm. 3. Ajuntament de Borrassà. Estiu de 200
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equipament municipal: el telecentre, amb recursos tècnics i informàtics a disposició de tothom. 

Aquest any 2007 també s’han dut a terme els treballs d’enllumenat el camí i casc urbà de Creixell 

del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la 

Generalitat de Catalunya. 

En l’àmbit d’afectacions locals puntuals prèvies a l’execució 

d’obres del TGV l’ajuntament de Borrassà fa constar que el traçat 

ja ha causat la primera interferència, concretament en el vial de 

connexió de l’enllaç de Figueres sud de l’AP-7 amb la N-2, fet que 

ha suposat l’aturada de les obres de construcció i l’endarreriment de

de camp s’observa que, a maig de 2007, les obres, en avançat estat d’e

 “...La Generalitat ha hagut de modifica
la carretera GIV-5128 (variant de Bor
grans dimensions que ha de resoldre el
de la carretera N-II i la GIV-5128 quan
La modificació d’una part d’aquest via
què interferia en el traçat del TGV. 
Generalitat ha tret a exposició pública
preveia fer a la zona coneguda com el ca

Ordis 

Pel que fa a Ordis, les obres en xarxes infraestructurals segueixen en 

temps d’espera per poder fer efectius els compromisos adquirits en l

d’estacions transformadores i el soterrament de la xarxa elèctrica i les

En un altre ordre d’actuacions municipals, la posada a punt del dispe

la Casa consistorial així com el funcionament, el curs 2006-2007, de

cargolets d’Ordis”, ha suposat un pas endavant en l’oferta de serve

pels ordiencs en general, favorable a més per al manteniment de j

atraure l’arribada de nous contingents de població. 

Destacar el projecte de la ZER Canigonenca, d’àmbit supramunic

l’apartat d’educació. 

La Mancomunitat Intermunicipal de l’Alt Empordà: L’ajuntament 

d’estudi, l’única entitat municipal que participa, juntament amb v

comarca, a la Mancomunitat Intermunicipal de l’Alt Empordà, que 

bàsiques: 
                                                             

8 Butlletí d’Informació Municipal núm. 4 Ajuntament de Borrassà. Tardor-H
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• L’establiment, direcció, prestació i inspecció del servei d'Escorxador Central de carns 

d’interès comarcal  

• La redacció i execució d’un Pla Coordinat de Prestació del Servei Municipal d'Escorxador, 

respecte dels municipis integrants de la Mancomunitat  

• L’obtenció de subvencions o aportacions dels diferents programes d’inversions públiques 

referits al Servei Municipal d'Escorxador  

• L’organització i prestació d’altres de serveis d’interès comarcal sempre que s’estenguin amb 

unitat d’explotació o de destí a diferents municipis compresos en l’àmbit de la 

Mancomunitat, encara que les instal·lacions radiquin en un sol terme municipal. 

Pontós 

A Pontós, a principis de l’any 2007, al sector denominant de les escoles a tocar a la Plaça dels 

Germans Maristes, es desenvolupa la primera fase del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya  

(PUOSC) que inclou la urbanització: nou asfaltat, conduccions i arrengament, en general, de la via 

pública i les xarxes de canalització soterrades, ampliant així les obres de pavimentació de la carretera 

de Romanyà i els accessos al cementiri, inaugurades fa us anys i realitzades amb els ajuts provinents 

de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

(CCAE).  

 

  

En general, per tot l’àmbit supramunicipal d’estudi es pot concloure que l’activitat urbanitzadora i les 

noves infraestructures i equipaments municipals, no para de créixer i adequar-se, assolint un bon 

nivell de qualitat, adient a la població local.  

1.5. L’adequació a les noves tecnologies 

A banda de l’esforç realitzat pels ajuntaments en la incorporació de la banda ampla als municipis, 

l’accés a internet per ADSL o sistemes wifi, també cal destacar la línia d’oferta comuna i compartida 
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en la prestació de serveis externs, la Diputació de Girona ofereix als ens locals, sota el web site o 

domini “ddgi.cat”, hostatjar les pàgines webs a cadascun dels municipis. 

Amb un disseny i una estructura comuna a tots els municipis, des de març de 2007, les pàgines webs 

locals s’han renovat. De manera que l’accés a les informacions de tots els pobles de les comarques 

gironines tingui una uniformitat i comparteixin els mateixos àmbits d’informació. Les adreces webs 

estan a webspobles.ddgi.cat segons es pot observar a la taula que es presenta a continuació: 

• Ajuntament de Borrassà: http://webspobles.ddgi.cat/sites/borrassa/default.aspx 

 
 

• Ajuntament d’Ordis:  http://webspobles.ddgi.cat/sites/ordis/default.aspx  
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• Ajuntament de Pontós: http://webspobles.ddgi.cat/sites/pontos/default.aspx  
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2. AIGÜES 

2.1. Qualitat de les aigües subterrànies 

Les aigües subterrànies són un medi especialment vulnerable als contaminants tot i que presenten 

una elevada inèrcia als canvis de qualitat. La propagació dels fenòmens de contaminació és, en 

aquest cas, retardada i lenta, i una vegada produïts, els efectes difícilment són reversibles. És per això 

que les aigües subterrànies són objecte d’especial protecció i especial vigilància a través de xarxes de 

qualitat.9

Entre el conjunt de vigilància d’aigües procedents del subsòl o pous, gestionats per l’ACA hi ha la 

Xarxa bàsica i subxarxes dependents de la principal que analitzen la composició fisicoquímica 

derivada de la interacció aigua - medi així com els paràmetres generals,10 la Xarxa de salinitat, la 

Xarxa vulnerable als nitrats i la Xarxa de plaguicides. 

En general, la presència d’elevades concentracions de nitrats a les àrees d’agricultura i ramaderia 

intensiva, fa pensar en la importància de protegir els aqüífers de l’excés de fertilitzants, dels 

pesticides agrícoles o de les dejeccions ramaderes, elements que són l’origen i la causa de 

contaminació per nitrats als aqüífers subterranis.  

Les intenses proporcions de compostos nitrogenats, entre d’altres, de procedència agrària, han 

definit a Catalunya per la Xarxa de zones vulnerables als nitrats,11 sis àrees critiques, sensibles a 

aquest tipus de contaminació.12

                                                             

9 Les xarxes, subdividides en subxarxes d’un mateix aqüífer, estan formades per un conjunt de pous que es 
controlen regularment amb objectius de qualitat i es fixen segons els usos, d'acord amb el Reglament de 
l'Administració Pública de l'Aigua i de la Planificació Hidrològica (títol II, capítol V, art. 24) 

10 Conductivitat, pH, duresa, TOC, els anions i cations majoritaris (Ca, Mg, Na, K, HCO3,SO4,Cl), compostos 
nitrogenats (NO3, NH4i NO2) i els metalls Fe i Mn. A més s'han analitzat els organoclorats volàtils, dissolvents 
industrials, dioxans i altres metalls. 

11 Els paràmetres controlats són: anions i cations majoritaris, compostos nitrogenats i els metalls formulats en 
els pinsos destinats a l'alimentació del bestiar.  

12 El Decret 283/1996 de 21 d'octubre designa les àrees vulnerables a aquesta contaminació al territori català. 
D'acord amb aquesta normativa, s'han establert sis zones vulnerables que conformen la xarxa. Els paràmetres 
controlats són: anions i cations majoritaris, compostos nitrogenats (NO3, NO2, NH4) i els metalls formulats en 
els pinsos destinats a l'alimentació del bestiar (Fe, Mn, Co, Zn, Se, Cu). 
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En aquest sentit, Borrassà, Ordis i Pontós, inclosos a una àrea amb un perfil sectorial agrícola i 

ramader, i que previsiblement podrien formar part d’una zona crítica a la contaminació difosa per 

nitrats, no s’inclou en cap zona d’especial vigilància, tot i situar-se en una zona vulnerable. 

Segons el Pla de Gestió de la Riera d’Alguema,13 més del cinquanta per cent del municipis de la 

comarca (54%) entre els que s’hi inclouen Borrassà, Ordis i Pontós, tenen superfícies vulnerables a la 

contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. 

“A més, la PEF de la Conca de la Muga indica que les aigües 
subterrànies de la riera d’Alguema tenen un nivell mediocre degut 
a la contaminació per nitrats entre 50 i 100mg/litre. Aquests alts 
nivells venen donats perquè la riera transcorre per una zona de 
planúria amb conreus herbacis i fruiters de secà en la que també hi 
ha moltes granges que no gestionen bé els seus purins”. 

Addicionalment a la PEF14 i amb l’objectiu de posar de manifest la incidència dels plaguicides en 

zones d’activitat agrícola rellevant, pel conjunt del nostre àmbit d’estudi supramunicipal del control 

bianual d’herbicides i plaguicides se’n desprèn sense afectació específica per a Borrassà, Ordis ni 

Pontós. 

En l’àmbit comunitari destaca la Directiva 2006/118/CE relativa a la protecció de les aigües 

subterrànies contra la contaminació i el deteriorament, que té per objectiu garantir una protecció 

reforçada per les aigües subterrànies establint criteris d’avaluació i valors límit per les substàncies 

contaminants, equilibrant alhora les prerrogatives de les autoritats comunitàries i nacionals a partir 

del principi de subsidiarietat. 

L’ACA té establerts diversos punts de control i xarxes de piezòmetres en els aqüífers de les conques 

internes de Catalunya, especialment en  els que estan  sotmesos a una explotació intensiva.  

Aquesta xarxa dóna un coneixement de l’estat qualitatiu de les aigües subterrànies en les formacions 

permeables a més de fer el seguiment quantitatiu associat als fenòmens hidrològics més remarcables 

(pluges, sequeres, riuades, etc.).  

El Decret 283,1998, de 21 de d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, defineix sis àrees vulnerables entre les quals 

s’hi inclou la totalitat de la comarca de l’Alt Empordà juntament amb el Pla de l'Estany, el Baix 

                                                             

13 Pla de Gestió de la Riera d’Alguema. Caixa Catalunya. Fundació Territori i Paisatge. SolucioNAT. Versió 1 a 
gener de 2007 

14 Planificació dels Espais Fluvials (PEF), un dels projectes més ambiciosos de l’Agència Catalana de l’Aigua 
aplicat a les conques catalanes per a l'anàlisi detallat dels rius a Catalunya. 
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Empordà i el Gironès. Per a cadascuna de les àrees s’estableixen mesures diferenciades atenent a les 

seves especificitats agràries i edàfiques afectant a les àrees territorials i a efectes d’aquesta 

normativa, les integrades per una relació de termes municipals. Mitjançant el Decret  205/2000, de 

13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.  

La Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la 

contaminació produïda per nitrats en l’agricultura té com a objectiu reduir la contaminació causada 

o provocada pels nitrats d’origen agrari i actuar de forma preventiva contra noves contaminacions 

d’aquest origen. És en aquest sentit que en la qualitat de les aigües subterrànies pel control dels 

compostos nitrogenats a les àrees vulnerables, es té en compte l’evolució dels nitrats (NO3

 
).  

El Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb 

la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, crea tres noves àrees vulnerables, l’àrea 7 

corresponent a la Garrotxa, l’àrea 8 al Gironès i la Selva i l’àrea 9 al Vallès Occidental i al Vallès 

Oriental. 

2.2.  La qualitat de les aigües superficials 

La xarxa d’aigües superficials a Catalunya des de fa uns anys presenta una evolució i millora positiva 

generalitzada. En relació el control de qualitat de les aigües superficials a l’àmbit d’estudi concret: 

Borrassà, Ordis i Pontós, no disposa cap punt de mostreig per analitzar i avaluar-ne l’estat, ni a 

través de la Xarxa manual ni la Xarxa automàtica. 

L’aprovació de la Directiva Marc,15 introdueix directrius pel que fa a control de la qualitat de les 

aigües d’una banda i l’anàlisi dels resultats obtinguts del control dels darrers anys per l’altra.  

Els canvis en la planificació i el control en aigües superficials, atenent als nous criteris de control 

permeten obtenir diferents resultats per estacions o punts de mostreig i per conques hidrogràfiques o 

unitats funcionals de gestió, consultables en línia.16

Més enllà d’avaluar els paràmetres fisicoquímics, l’Índex Simplificat de Qualitat de l’Aigua (ISQA), 

l’Índex Automàtic de Qualitat de l’aigua (IAQA) i l’amoni, també s’analitza l’índex biològic BMWPC 

                                                             

15 Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 de octubre de 2000 pel que s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües 

16 http://mediambient.gencat.net/aca/ca//aiguamedi/rius/consulta_qualitat.jsp 
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de qualitat ecològica que afecta als sediments i la biota, elements que formen part de l’estat del medi 

hídric. 

L’estructura i la cobertura vegetal de les ribes, amb les seves peculiaritats segons la tipologia fluvial, 

són factors de gran importància en la determinació de l’estat ecològic de les xarxes hídriques, com 

també són molt importants pel control de qualitat, els índexs biològics basats en les anàlisis dels 

organismes, indicadors, que viuen en el medi aquàtic fluvial. 

La riera d’Alguema, amb dades de qualitat disponibles fins l’any 2003 comptava amb un punt de 

mostreig a Cabanelles (C016). Es tractava d’un punt de control d’afluents de la Xarxa 

complementària amb un mostreig dues vegades a l’any. Els paràmetres controlats eren de caràcter 

general i en casos especials, determinats per la situació o l’època de l’any, es complementaven amb 

els metalls, organoclorats volàtils i plaguicides. 

Gràfic 1. Punts de control de la xarxa d’aigua (I) 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Generalitat de Catalunya 

En l’actualitat, el punt de vigilància de qualitat d’aigües superficials més proper a Borrassà, Ordis i 

Pontós, es troba a l’aiguabarreig de l’Alguema amb el Manol, al terme municipal de Santa Llogaia 
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d’Alguema, estació de control (J103) de la Xarxa bàsica que mostreja mensualment els paràmetres 

fisicoquímics generals: pH, duresa, alcalinitat, temperatura, terbolesa... consultables en línia. 

En relació a la xarxa d’aigües superficials de la conca hidrogràfica del Fluvià, unitat funcional de 

gestió, el punt de control més proper a Pontós és a Crespià (FL035J016), a la comarca del Pla de 

l’Estany. (vegeu Mapa Conca Fluvià) 

Amb una amplia família de paràmetres observats a camp i d’altres analitzats al laboratori: anions i 

cations, indicadors de matèria orgànica, índex de qualitat, microbiologia, metalls dissolts..., els 

resultats en aquest punt ofereixen una visió precisa i concreta de la qualitat hídrica del tram fluvial i 

poden ser contrastats amb els objectius de qualitat preestablerts per l’ACA. 

Gràfic 2. Punts de control de la xarxa d’aigua (II) 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Generalitat de Catalunya 

2.3. Els recursos hídrics 

La gestió de les aigües requereix el coneixement de la evolució hídrica dels aqüífers. En un marc 

general, és important recordar que la plana empordanesa a part de l’existència de la conca 

hidrogràfica de la Muga i el Fluvià, en origen, estava molt ben dotada d’aigües freàtiques. Tanmateix 

l’augment d’espais urbanitzats, la intensificació del regadiu al litoral, la densificació del bosc 

mostren, en contrast amb l’excedent del qual havien gaudit sempre, que les zones costaneres 

actualment no gaudeixen de la mateixa disponibilitat d’aigua.  
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La forta demanda d’aigües subterrànies i superficials per a usos i activitats antròpiques (residencials, 

turístiques...) acusa progressivament, en aquesta àrea, una disminució de recursos hídrics naturals, 

actualment agreujada per la generalitzada sequera.17

Però a diferència de la pressió que acusen altres municipis de la comarca, especialment les àrees 

turístiques properes al litoral i als aiguamolls, amb insuficiència d’aigües superficials i amb 

problemes derivats de la dessecació i la salinització dels aqüífers superficials i profunds, en 

l’actualitat: Borrassà, Ordis i Pontós, no presenten dèficit d’abastament pel consum domèstic. 

Cal fer notar que en cap dels tres municipis de l’àmbit d’estudi, allunyats de la franja costanera i amb 

un lleuger retrocés de terres de secà, la situació és la mateixa. A més, cap d’ells disposa de captacions 

d’aigua procedents de la xarxa hídrica superficial i pel consum domèstic, l’abastament de boca 

procedeix de punts d’aforament d’aigües subterrànies o freàtiques. 

No obstant això denoten, com s’aprecia a la majoria de poblacions de Catalunya, certa reducció de 

cabals d’aigües freàtiques procedents del subsòl bé que, ara per ara, aquesta disminució no ha estat 

suficient per recórrer a iniciatives específiques per cobrir la demanda.18

És a dir, Borrassà, Ordis i Pontós no es veuen directament afectats per la sequera en el sentit que no 

tenen necessitats d’abastament mitjançant camions cisternes o execució d’obres d’emergència. Cap 

dels tres municipis tampoc es veu afectat per la qualitat de l’aigua subterrània que procedeix de pous: 

Borrassà i Ordis l’any 2006 compten amb set pous cada un d’ells i Pontós amb tres.19

Taula 1. Zona Muga - Fluvià: demandes actuals hm3/any  

Zona hídrica 
Demanda 
domèstica 

Demanda 
industrial 

Total 
demanda 

urbana 
Demanda 
ramadera 

Demanda 
de reg 

Demanda 
total 

Muga -  Fluvià 21,4 7,6 29 4,6 76,8 110,4 

Font: Estudi de caracterització i prospectiva de les demandes d’aigua a les Conques Internes de 
Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua. 2007 

                                                             

17 L’any 2002 es va decretar un any de sequera i enguany el Govern ha aprovat amb data 3 d'abril de 2007 el 
Decret de mesures excepcionals i d'emergència per a la gestió dels recursos hídrics com a mesura de prevenció 
per tal d'assegurar al màxim els usos de l'aigua per a l'abastament de la població davant l'escenari de sequera 
que es preveu per aquest 2007. 

18 Demanda domèstica: Inclou l’ús domèstic, públic i comercial. Aquestes demandes inclouen les demandes 
turístiques. Demanda industrial: Inclou els usos industrials, inclosos els serveis de tipus industrials. Demanda 
ramadera: Inclou els usos de les granges ramaderes. Demanda de reg: inclou els usos de reg de camps de cultiu i 
dels camps de golf. 

19 Al web de l’ACA, es poden fer consultes en línia sobre els diferents paràmetres i famílies de paràmetres  sobre 
la qualitat d’aigües subterrànies, per any, municipis i per a cada un dels pous. 
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“.... Per a les aigües subterrànies mentre no hi hagi limitació d'ús, 
els controls de qualitat es fan atenent a l'ús més restrictiu, és a dir 
el consum humà, segons disposa el Reglament Tècnicosanitari que 
s'haurà d'adaptar a la nova Directiva comunitària 98/83/CE 
d'aigües per al consum humà.  “  

Font ACA 

En relació als cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya, es realitza a través de la 

Resolució MAH/2465/2006, de 13 de juliol, i es fa públic l’Acord del Govern de 4 de juliol pel qual 

s’aprova el Pla sectorial que dicta el desenvolupament del Pla hidrològic de les conques internes de 

Catalunya, aprovat el 1998, i que té per objecte determinar els cabals de manteniment que caldrà que 

circulin per cada riu o tram de riu per garantir un nivell admissible de desenvolupament de la vida 

aquàtica. Dit d’altra manera, els cabals mínims dels rius, han de ser capaços de garantir la qualitat 

hídrica controlada, entre d’altres, per indicadors biològics dels cursos dels rius.   

La Directiva 2000/60/CE, que obliga als Estats membres a assolir un bon estat ecològic de les seves 

masses d’aigua superficial, ha estat recollit per la Llei 10/2001 del Pla hidrològic nacional. 

2.4. L’abastament d’aigua 

La xarxa d’abastament d’aigua potable, en general, es troba en bon estat de conservació i 

manteniment, sense presentar dèficit en cap dels tres municipis d’estudi; cada habitatge familiar 

disposa d’un comptador d’aigua pel seguiment i l’abonament consumptiu.  

L’aigua potable, en tots tres casos prové d’aqüífers subterranis. L’abastament d’aigua potable pels 

habitants de Borrassà procedeix de la captació d’aigua de pou, amb un 

increment interanual del consum del 15,1%.20

A partir de la connexió i canalització al pou situat prop d’Avinyonet de 

Puigventós, s’ha experimentat una millora substancial en el 

subministrament d’aigua potable. 

A Ordis, la portada d’aigua pel consum humà es realitza a través d’un pou 

situat al propi terme municipal i, el control o la vigilància del 

subministrament, està contractat externament a PRODAISA, empresa 

que realitza el servei integral de gestió de l’aigua potable.  

                                                             

20 Consum domèstic a Borrassà l’any 2005: 108.793 m3 (32.638 €); l’any 200
Increment de 19.439 m3, l’equivalent a un 15,1% . El preu per metre cúbic és 0,3€.  

Font: Ajuntament de Borrassà. 
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L’aqüífer d’Ordis - Navata, àrea delimitada amb criteris hidrogeològics i geogràfics, està lliure de 

nitrats i no està classificada per l’Agència Catalana de l’Aigua com a una zona vulnerable21 bé que a 

causa dels seus antecedents agraris i d’una explotació inadequada, podria respondre a aquest tipus 

de sensibilitat.  

Amb la finalitat de millorar la gestió integral del servei d’abastament, els ajuntaments de Borrassà i 

d’Ordis van presentar-se a la convocatòria de l’ACA adreçada als ens locals, per  l’any 2007, i els ha 

estat atorgada la subvenció, amb un import total de 7.040 €, per a la redacció de Plans Directors del 

cicle de l’aigua. Tanmateix a Ordis queda pendent de concloure la remodelació de la xarxa d’aigua 

potable al casc antic. 

A Pontós el subministrament de l’aigua de boca, amb xarxa de distribució domiciliària, des de 

l’arribada a les llars l’any 1970, està gestionat pel propi Ajuntament. Els habitatges en disseminant 

del mateix municipi es proveeixen d’aigua, abundant, procedent de pous. Tot i que des de l’equip de 

govern s’està pensant en els canvis oportuns per adequar-se a la normativa vigent, el fet que el pas de 

la xarxa de clavegueram es doni en propietat de la Diputació de Girona dificulta la gestió. L’opció 

prevista és que al construir una “ronda” de connexió entre l’entrada nord i sud, aquesta passi a la 

Diputació de Girona i la Diputació faci un traspas de competències de la carretera que travessa el 

poble de manera que, finalment, l’ajuntament en fos el propietari i per tant pogués realitzar les obres 

d’adequació de les xarxes. 

Des de fa uns temps, a causa de la presència de nitrats excedents del sector porcí i principal focus 

contaminant de fonts i d’aigües subterrànies al municipi, s’adopten mesures correctores i 

preventives. Amb periodicitat bianual, es procedeix a canviar d’ús del pou de captació i enguany s’ha 

executat el trasllat. 

El control analític de les aigües de boca, realitzat per l’empresa Nutrilab garanteix, aquest any 2007, 

que els resultats de qualitat de l’aigua són òptims pel consum domèstic.22 En relació a la quantitat 

d’aigua del municipi, aquest en disposa en abundància fins i tot per a proveir la piscina pública. 

Si bé la quantitat dels recursos hídrics és important per a cobrir la demanda, i en cap dels tres 

municipis hi ha mancances al llarg de l’any, en parlar d’aigües potables pel consum humà, la qualitat 

és fonamental. En aquest sentit, tant a Borrassà i Ordis com a Pontós, les analítiques indiquen que és 

l’ adequada per a l’ús domèstic i el consum humà. La qualitat de l’aigua potable per a tot l’àmbit 

d’estudi, compleix els criteris de potabilitat exigits per la normativa vigent.  
                                                             

21 Decret 283/1996 de 21 d'octubre. 

22 el RD 140/2003, de 7 de febrer, estableix com a valor paramètric 50 mg/l de nitrats a l’aigua de consum humà 
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A finals de 2000 la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE) va ser aprovada i publicada, per part de 

la Comissió i del Parlament Europeus i transposada a l’ordenament jurídic estatal a la Llei d’aigües 

1/2001 de 20 de juliol. Per tal d’aconseguir el bon estat de les aigües per a finals de 2015, l’objectiu 

principal exigeix un seguit de treballs, en fase de realització  i desenvolupament, per part de l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

Una garantia de recurs és el bon estat ecològic i químic de les aigües superficials, i l’estat químic i 

quantitatiu de les aigües subterrànies, sigui per la qualitat de vida i sosteniment ambiental. 

El concepte d’estat ecològic, introduït pel text normatiu de la DMA, sorgeix com a element clau de 

mesura per a l’anàlisi de la qualitat dels sistemes aquàtics, i la seva gestió, en la qual s’integra la visió 

i el concepte del seu estat de salut, té antecedents a la legislació catalana sobre aigua Llei 6/1999 i en 

el text refós en matèria d’aigües a Catalunya, en el decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 

En relació a les fonts públiques, tant els nuclis com veïnats dels tres municipis compten amb aquests 

elements, sigui a la plaça o al carrer, en bon estat de conservació o fora de servei, com la font dels 

plataners al mateix Borrassà.  

Per citar-ne algunes d’emblemàtiques i singulars, al costat del molí de Creixell, s’hi troba la Font de 

les Curculles, i a Pontós, la font inaugurada l’any 1915 i annex al safareig o rentador públic municipal, 

en el que hi figura un cartell indicatiu d’“aigua no potable”, sense garantia sanitària. 

  
Font pública (1915) als rentadors de Pontós. La riera d’Alguema, a la Font de les Curculles 
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En general aplicable a tot l’àmbit de treball, si bé actualment es troben en desús, la majoria de cases i 

masos antics de Borrassà, Ordis i Pontós conserven una cisterna o un pou, fins i tot alguns d’ells en 

disposen de compartits o comuns.23

A part de les captacions d’aigua subterrània pel consum humà, tots tres municipis, per cobrir les 

demandes locals del sector primari, també compten amb pous d’extracció d’aigua del subsòl. 

Des de fa uns anys, com a la resta de la comarca, l’afectació per la disminució de cabals és evident, tot 

i que no s’han produït nivells d’insuficiència extrema per haver de prendre mesures dràstiques, llevat 

alguna intervenció en algun punt de captació més profunda.  

 

Borrassà i Ordis per a usos agrícoles fan ús de recursos hídrics superficials i subterranis i compten, a 

més, amb basses i petites rescloses a l’Alguema que serveixen per emmagatzemar principalment les 

aigües fluvials i també les de pluja. Les extraccions subterrànies més 

destacables es produeixen a les zones on hi ha grans regs que no 

disposen del recursos hídrics suficients, combinant les aigües 

superficials disponibles amb les extretes dels pous privats dels regants.  

Alguns dels canals de torrents i rieres, en èpoques d’estiatge poden 

presentar eutrofització a causa de la nul·la o baixa circulació d’aigües 

incomplint la normativa mínima dels cabals ecològics. En aquestes 

ocasions és quan la fauna i la flora i l’ACA pot intervenir-hi 

puntualment. 

Passejant per la riba dels cursos fluvials a banda de veure la riquesa patrimonial lligada a l’aigua 

també s’hi poden trobar captacions il·legals d’aigua. 

A Pontós i concretament a Romanyà d’Empordà, atesa la major proximitat al Fluvià, per a usos 

derivats de l’aprofitament dels boscos, conreus de nogueres i vivers de plantes ornamentals, així com 

per a usos agrícoles i agraris, s’extreu i bombeja aigua del riu, de forma regulada, amb disponibilitat 

de major cabal i recursos hídrics que la riera d’Alguema. 

A diferència de les comarques caracteritzades per conreus de regadiu, la gran majoria de cultius de 

secà a Borrassà, Ordis i Pontós, fa que no hi hagi constituïda una comunitat de regants.  

                                                             

23 No existeix un inventari de pous ni a Borrassà, Ordis i Pontós. Borrassà i Pontós compten cada un 
d’ells amb el cèntric carrer nomenat del Pou comú.  

 DIAGNOSI: 3- Organització i gestió dels recursos, serveis i infraestructures  
 

105 



 

En relació al marc normatiu, a finals de 2000 la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE) va ser 

aprovada i publicada, per part de la Comissió i del Parlament Europeus i transposada a l’ordenament 

jurídic estatal a la Llei d’aigües 1/2001 de 20 de juliol. Amb l’aprovació de la nova Directiva Marc de 

l’Aigua 2006/7/CE, l’ACA ha iniciat els treballs d’adequació als requeriments que aquesta exigeix, bé 

que no serà d’aplicació obligada fins a finals de l’any 2008. Una garantia de recurs és el bon estat 

ecològic i químic de les aigües superficials, i l’estat químic i quantitatiu de les aigües subterrànies, 

especialment per al manteniment de la qualitat de vida i sosteniment ambiental. El concepte d’estat 

ecològic, introduït al text normatiu de la DMA (2000/60/CE), sorgeix com a element clau de mesura 

per a l’anàlisi de la qualitat dels sistemes aquàtics i la seva gestió, on s’integra el seu estat de salut, és 

un concepte que té antecedents a la legislació catalana sobre aigua Llei 6/1999 i en el text refós en 

matèria d’aigües a Catalunya en el decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.  

2.5. Sanejament d’aigües residuals 

El desenvolupament del Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes PSARU 2005,24 té per 

objecte definir totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per l’ús domèstic de 

l’aigua, que permetin assolir els objectius de qualitat, en el context del Pla de sanejament de 

Catalunya. 

EL PSARU 2005, és l’instrument de planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de 

Catalunya i que ha de concloure amb les instal·lacions de depuració establint que l’any 2015, tots els 

nuclis urbans inferiors a dos mil habitants, han de tenir resolt el sanejament cobrint així la totalitat 

del territori. 

La dotació d’infraestructures de sanejament o EDAR’s, instal·lacions destinades a la reducció de la 

contaminació que contenen les aigües residuals abans de ser abocades a un medi receptor, sens 

dubte evitarà la contaminació hídrica i dels sòls. Alhora, la reutilització de l’aigua depurada, entre 

d’altres, per a usos agrícoles, suposarà la recàrrega dels aqüífers, l’increment en la disponibilitat 

d’aigües pel proveïment, a més de ser una alternativa per alliberar recursos per als usos domèstics. 

En l’actualitat cap dels tres municipis d’estudi Borrassà, Ordis i Pontós hi ha cap estació depuradora 

d’aigües residuals EDAR i el sanejament, a banda d’afectar la qualitat dels recursos hídrics i dels sòls, 

                                                             

24 Aprovat per l'Acord del Govern en data 20 de juny de 2006, s'emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el 
tractament d'aigües residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari 
d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, adreçada a la protecció de les aigües. Pretén aconseguir, abans de 
l'any 2015, un bon estat de les masses d'aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de 
protecció, millora i regeneració d'aquestes masses. 
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té un paper fonamental en als ecosistemes naturals associats a les ribes i a la continuïtat dels espais 

fluvials.  

En aquest mateix sentit, la xarxa de sanejament a tots tres municipis és unitària, sense distinció de 

xarxa de pluvials. 

A Borrassà, el sistema públic de sanejament en baixa, presenta un dèficit qualitatiu tant en el conjunt 

de béns de domini públic constituïts per la xarxa de clavegueram local, com per la inexistència 

d’instal·lacions de competència municipal.  

En el futur procés d’adequació i millora, la població de Borrassà es beneficiarà del Pla Director del 

clavegueram del nucli urbà, finançat i redactat tècnicament amb el suport del Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà, que preveu la protecció ambiental del medi receptor, la protecció higiènica pels seus 

habitants, així com evitar les incidències a l’entorn natural. Algunes de les noves construccions 

s’estan adequant a la xarxa separativa d’aigües adequant les conduccions amb aquesta finalitat i en 

previsió a les noves normatives. 

A Ordis, en uns terrenys de titularitat municipal, en fase de programació es preveu la instal·lació 

d’una estació depuradora d’aigües residuals biològica, en construcció per a l’any 2012. Amb 

finançament a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’actual sistema de tractament d’aigües 

residuals, a base de filtres de sorra i roca, quedarà reemplaçat i es donarà solució a les filtracions de 

càrrega orgànica al torrent d’en Ramis. 

El drenatge d’aigües residuals actual, tot i que redueix la degradació aigües avall, no és suficient per 

evitar els impactes ambientals. La millora general del sistema públic de sanejament, també quedarà 

resolt quan, a part de l’EDAR, sigui adjudicat el servei de manteniment integral de la canalització del 

clavegueram local, avui a càrrec dels recursos pressupostaris municipals. 

Segons dades obtingudes als ajuntaments, a Borrassà, Ordis i Pontós la majoria d’habitatges estan 

connectats a les respectives xarxes de sanejament pública i en cap dels nuclis de població principal, 

no es fa ús de fosses sèptiques; situació inversa a la d’alguns veïnats i habitatges en disseminat. 

A Pontós, la construcció d’una depuradora d’aigües residuals es calcula inicialment per d’aquí a uns 

cinc anys, per la qual cosa en previsió ja s’ha fet la reserva del sòl als afores del nucli urbà.  
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En l’actualitat, l’any 2007 de conformitat amb la normativa de règim local, els habitants de Pontós, 

tributen el cànon de l’aigua25 inclòs a la taxa de pagament de la xarxa de clavegueram. Les 

conduccions d’aquesta es troben en un estat de conservació dolent i/o deficient. Des de l’Ajuntament 

tenen previst realitzar el canvis de les canonades per adequar-les a la normativa vigent. 

Tot i les mesures adoptades per reduir el riscos de contaminació en trams hídrics i sòls, la 

inexistència d’una estació depuradora d’aigües residuals posa en dubte el manteniment del “bon 

estat” que això suposa per a l’entorn pròxim. 

En aquest sentit, els abocaments o vessaments involuntaris d’aigües residuals procedents d’ús 

domèstic, atesa les dificultats de digestió de la càrrega orgànica, provoquen la pèrdua de capacitat de 

regeneració del sistema hídric, bé que aquesta condició té el seu límit al parlar d’aigües potables pel 

proveïment i consum humà. 

Segons la darrera Memòria publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua26, a més de treballar en la 

redacció de convenis de col·laboració per a la promoció, l’execució i el manteniment d’obres, a tot 

Catalunya es van realitzar prop de 400 actuacions. Sense referències sobre la tipologia de l’obra, les 

inversions efectuades en actuacions de millora als municipis d’estudi es concreten amb una 

proporció del 0,3% sobre el total de la inversió d’obra realitzada al total comarcal. 

Taula 2. Inversions en actuacions 2005 

Àmbit territorial 
Administració 

actuant Total obra (€) 
Anterior 
2005 (€) 2005 

Borrassà ACA 5.246 3.286 1.803 

Pontós Ajuntament Pontós 62.949 0 62.949 

Borrassà+Pontós   68.195 3.286 64.752 

Alt Empordà   20.777.713 13.484.502 5.847.635 

Font:Memòria 2005. Agencia Catalana de l’Aigua 

Com s’ha comentat a la introducció de l’apartat de sanejament, el desenvolupament del Programa de 

sanejament d’aigües residuals urbanes PSARU 2005, aprovat el 20 de juny de 2006, s’emmarca en la 

Directiva 91/271/CEE27 sobre el tractament d’aigües residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE.  

                                                             

25 Impost amb finalitat ecològica que grava l’ús real o potencial de l’aigua i la contaminació que, un cop 
utilitzada, es pugui produir. Des de la seva entrada en vigor, ha sofert diverses modificacions per fer-lo més fidel 
a l’esperit de protecció del medi que l’inspira. 

26 L’Agència. Memòria 2005. ACA 

27 La Directiva comunitària 91/271, sobre el tractament de la depuració de les aigües residuals urbanes, preveia 
com a data límit per al seu compliment l’any 2005. 
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Tanmateix la nova Directiva Marc de l’Aigua 2006/7/CE preveu i també incorpora canvis i millores 

en aquest àmbit, bé que de moment està en fase d’estudi i adequació de cara a l’entrada en vigor en el 

futur no llunyà. 

El PSARU 2005, que substitueix el programa PSARU de 2002, és un instrument de planificació 

hidrològica que té per objecte definir totes les actuacions destinades a reduir la contaminació 

originada per l'ús urbà de l'aigua i que permetin assolir els objectius de qualitat de l'aigua en el 

context del Pla de sanejament de Catalunya, aprovat l’any 1995.  

La planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya, estableix els criteris 

per protegir i conservar els cossos d’aigua superficial d’aigües subterrànies i d’aigües costaneres, 

tenint en compte les característiques específiques de cadascun d’aquests medis hídrics, i ha de 

concloure amb les instal·lacions de depuració, l’any 2015, de tots els nuclis urbans inferiors a dos mil 

habitants, cobrint així la totalitat del territori de Catalunya. 

Entre els programes que inclou el Pla de sanejament de Catalunya, el de major volum d’inversió, és el 

Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes. 

El PSARU defineix les estacions de depuració de les aigües residuals (depuradores i col·lectors) sobre 

el territori i així com el seu finançament alhora que cerca la millor alternativa que compatibilitzi els 

costos assignats per les infraestructures amb la major quantitat d’aigües residuals tractades. En cada 

cas, el grau de tractament serà compatible amb la declaració de “zona sensible” establerta a la gran 

majoria de rius de Catalunya.  

El fet que les conques hidrogràfiques conformin uns ecosistemes (sobre els quals incideix una gran 

varietat de factors que poden ser causa de degradació) fa que la consecució de determinats objectius 

de qualitat requereixi una gestió integrada dels diferents agents que incideixen sobre el medi hídric. 

En aquesta línia, i d’acord amb el principi de responsabilitat compartida, el Pla de Sanejament 

analitza les diferents causes de contaminació de l’aigua, sigui d’origen urbà, industrial, ramader, 

agrícola o difús, i determina pautes d’actuació en cada àmbit amb uns mateixos objectius de qualitat 

final dels medis hídrics. 
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3. RESIDUS 

3.1. Generació i gestió de residus 

L’objectiu prioritari de les polítiques ambientals europees, passa per aconseguir minimitzar la 

generació de residus, reduir les quantitats a eliminar i evitar els efectes negatius que aquests 

ocasionen als sòls, les aigües i l‘aire. En la mateixa direcció, a Catalunya, el model de gestió dels 

residus, està basat en la prevenció, la reducció, la disposició del rebuig  i el seu aprofitament i vetlla 

per garantir la correcta gestió dels residus amb respecte i sense risc per les persones, l’entorn i el 

medi natural. 

Com passa a tot Catalunya i a tots els municipis de l’Alt Empordà, entre els que cal comptar-hi 

Borrassà, Ordis i Pontós, la generació de residus tendeix a créixer, any rere any; augment associat a 

les noves pautes i hàbits de consum i caracteritzat, a més, per l’increment de residus plàstics alhora 

que disminueixen els residus de composició orgànica; diferència més accentuada a les àrees urbanes 

que en les rurals. 

Tot i aquesta evolució, característica de les societats més desenvolupades, és notòria la progressiva 

conscienciació i participació ciutadana en el reaprofitament, el reciclatge, la recollida selectiva i els 

esforços esmerçats per les administracions, en la gestió, el tractament i la valorització, desenvolupant 

sistemes de gestió preventius i fomentant campanyes de sensibilització als diferents àmbits locals i 

sectors d’activitat i producció. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) en l’aplicació dels Programes de Gestió de Residus 

Municipals de l’Agència de Residus de Catalunya (PROGREMIC)28 gestiona, a la comarca, l’única 

instal·lació autoritzada de tractament de residus sòlids urbans o assimilables a aquests, d’àmbit 

comarcal. L’Abocador comarcal o Dipòsit Controlat, situat a Pedret i Marzà, és una planta en 

superfície destinada al tractament del rebuig generat als municipis altempordanesos. La quantitat de 

tones de residus sòlids urbans (RSU) entrades a l’abocador comarcal l’any 2006, procedents de la 

totalitat de municipis de l’Alt Empordà és de 96.541,01 tn, amb una ràtio de 2,1 kg/hab./dia. 

Els residus sòlids urbans generats a les diferents poblacions són recollits, amb més o menys 

periodicitat, en funció de la tipologia de municipis, per ser transportats i posteriorment tractats al 

dipòsit controlat.  

                                                             

28 Revisió PROGREMIC http://www.arc-cat.net/ca/agencia/programes/pgrm.html  Agència de Residus de 
Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 

 DIAGNOSI: 3- Organització i gestió dels recursos, serveis i infraestructures  
 

110 

http://www.arc-cat.net/ca/agencia/programes/pgrm.html


 

El servei de recollida del rebuig (o fracció resta) a Borrassà i Ordis el realitza l’empresa de neteja 

pública SERSALL29 i a Pontós la contractació és amb FFC.30 Les 565,1 tn anuals procedents de les 

tres poblacions tenen un coeficient de generació de residus d’1,3 kg/hab./dia, indicador per sota la 

mitjana comarcal, que deixa entreveure la semblança rural per aquests àmbits locals. 

El màxim d’escombraries ordinàries recollides l’any 2006 als respectius municipis d’estudi, sense 

grans fluctuacions interanuals de gener a desembre, correspon a l’estiu; juny a Ordis; juliol a 

Borrassà i agost a Pontós, i les menors quantitats a l’hivern, coincidint amb el mínim nombre de 

població resident. 

El resultat obtingut dels residus domèstics per habitant i dia, a Borrassà i Ordis, són reduïts i 

similars: 1 kg/hab./dia, mentre que Pontós se situa molt per sobre d’aquests valors i és el màxim 

generador de rebuig dels tres, amb 2,6 kg/hab./dia, registre que supera amb escreix el coeficient de 

l’Alt Empordà de 2,1 kg/hab./dia. 

Taula 3. Generació RSU. Entrades a l’Abocador Comarcal 2006 

Àmbit territorial Rebuig tn Població 2006 kg/hab./dia 

Borrassà 228,8 614 1 

Ordis 130,1 353 1 

Pontós 206,3 217 2,6 

Total tres municipis 565,1 1.184 1,3 

Alt Empordà 96.541 123.983 2,1 

Font: Àrea de Medi Ambient Consell Comarcal Alt Empordà i elaboració pròpia 

La relació existent per àmbits de similars característiques i generació de residus sòlids urbans, com 

és el cas que ens ocupa a Borrassà, Ordis i Pontós, en el nostre àmbit d’estudi no es produeix. Pontós 

se situa com el segon productor de rebuig: 206,3 tn anuals, molt per sobre les 130 tn d’Ordis, que el 

supera en més de cent habitants, el mateix any. 

Caldria, en aquest cas, esbrinar quina o quines són les causes que determinen aquesta desproporció i 

gran producció de fracció resta a Pontós i si guarda alguna relació amb la dimensió, composició, 

dispersió o tipologia dels seus habitants i/o residents estacionals o bé amb l’activitat concreta d’algun 

sector de producció. 

                                                             

29 http://www.sersall.com/

30 http://www.ffc.es
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A l’Alt Empordà, a més de l’abocador controlat, hi ha dotació d’un bon nombre d’infraestructures 

ambientals d’abast ampli: deixalleries, minideixalleries, deixalleries mòbils i dipòsits controlats, pels 

residus procedents de la construcció.  

A Borrassà, Ordis i Pontós no és localitza cap tipus d’instal·lació de residus autoritzada, motiu pel 

qual els diferents residus generats pels seus habitants i/o petits comerços, són recollits i transportats 

fora dels respectius àmbits locals per ser posteriorment tractats.  

El que per una banda podria suposar una avantatge, per altra implica el cost i les despeses 

ocasionades pel procés global de gestió del rebuig i dels residus valoritzables. 

És per aquest motiu, entre d’altres, que des dels ajuntaments de Borrassà, Ordis i Pontós, es realitzen 

accions de difusió i sensibilització ambiental, impulsant tant la reducció dels residus municipals com 

la correcta dipositació de les fraccions valoritzables als contenidors de recollida selectiva. 

En l’àmbit català, en matèria de residus destaca la Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la 

qual es dóna publicitat a l’aprovació de la revisió del Programa de gestió de residus municipals de 

Catalunya per part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya. La revisió té per 

objectiu adaptar aquest, a més la creació del Consell per a la Prevenció i la Gestió de residus a 

Catalunya com a òrgan d’assessorament i de participació del Consell de Direcció de l’Agència de 

Residus de Catalunya i com a mecanisme que possibilita la participació de la societat en el debat 

públic ambiental en matèria de residus. 

3.2. Recollida selectiva de residus 

En relació a la gestió i la recollida selectiva dels principals residus municipals valoritzables, que 

poden ser retornats al cicle productiu com són el vidre, el paper/cartró i els envasos lleugers, l’Àrea 

de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) té delegada la recollida a la 

comarca i gestiona un total anual de 8.037,6 tones, l’any 2006. 

 

La recollida selectiva de residus municipals per 

fraccions a Borrassà, Ordis i Pontós, es realitza 

mitjançant àrees d’aportació a la via pública: carrers i 

places, amb contenidors o iglús, identificats amb el 

seu color corresponent: groc, pel plàstic i envasos 

lleugers; verd pel vidre i blau, pel paper i cartró, 

degudament plegat i/o lligat.  
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Per l’àmbit supramunicipal d’estudi: Borrassà, Ordis i Pontós els residus procedents de la recollida 

selectiva s’eleven a 81,54 tones anuals (2006), el que representa un 1% del total a l’Alt Empordà.  

En relació anys anteriors, es confirma que el model d’implantació de la recollida selectiva de les tres 

fraccions (vidre, paper/cartró i envasos lleugers) als tres àmbits locals, evoluciona de forma 

progressiva. A continuació es presenta l’evolució de la recollida selectiva als tres municipis des de 

l’any 2000 fins al 2006. 

Gràfic 3. Recollida selectiva de residus a Borrassà 

Evolució de la recollida selectiva a Borrassà 2000-2006
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

Gràfic 4. Recollida selectiva de residus a Ordis 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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A continuació es presenta una comparativa de la recollida selectiva als tres municipis objecte 

d’estudi. 

 

Gràfic 5. Recollida selectiva de residus a Pontós 

Evolució recollida selectiva a Pontós 2000-2006
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 



 

 
115 

 DIAGNOSI: 3- Organització i gestió dels recursos, serveis i infraestructures 
 

Gràfic 6. Comparativa de la recollida selectiva a Borrassà, Pontós i Ordis 
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En la distribució de residus per tipus de fraccions, si es compara la comarca amb l’agrupació dels tres 

municipis, s’observa una superioritat de l’Alt Empordà en la proporció de recollida de paper/cartró 

(52,7%) circumstància idèntica a Catalunya però excepcional en aquest cas si es té present que el CCAE 

no gestiona aquest tipus de fracció (paper/cartró) a poblacions com Figueres, Roses i l’Escala.31

Així doncs, pels tres municipis objecte d’estudi, a diferència de l’Alt Empordà i de Catalunya, el 

percentatge més alt de tones procedents de la recollida selectiva recau en la fracció del vidre. 

Sobre el total de 81,5 tones anuals de recollida selectiva al nivell supramunicipal, el vidre es posiciona 

amb el 43,7%, seguit del paper/cartró 38,6% i un 17,7% corresponent als envasos lleugers; als nivells 

locals de Borrassà, Ordis i Pontós, es conserva si fa no fa el mateix ordre en la distribució per tipus 

fraccions i similars proporcions  

Taula 4. Recollida selectiva 2006 

Àmbit territorial 

 

Vidre 

(%) 

Paper i cartró 
(%) 

Envasos lleugers 
(%) 

Total fraccions (tn) 

Borrassà 40 40,9 19,1 36 

Ordis 46,6 37 16,4 27,9 

Pontós 46,5 36,6 17 17,6 

Total tres municipis 43,7 38,6 17,7 81,5 

Alt Empordà 37 52,7 10,3 8.037,60 

Font: Àrea de Medi Ambient Consell Comarcal Alt Empordà (CCAE) i elaboració pròpia 
 

Taula 5. Generació i Recollida selectiva de residus. 2006 

Àmbit 
territorial 

Població 
2006 

Residus 
Sòlids 

Urbans 
tn 

% rsu / 
Total 

Vidre 
tn 

Paper i 
cartró tn 

Envasos 
lleugers 

tn 

Recollida 
selectiva 

tn 

% rec. 
sel./ 
Total Total tn 

Total 
kg/hab.

/dia 

Borrassà 614 228,8 86,4 14,4 14,7 6,9 36 13,6 264,8 1,18 

Ordis 353 130,1 82,3 13 10,3 4,6 27,9 17,6 158 1,23 

Pontós 217 206,3 92,1 8,2 6,5 3 17,6 7,9 223,9 2,83 

Total tres 
municipis 1.184 

565,2 87,4 35,6 31,5 14,5 81,5 12,6 646,7 
1,5 

Alt 
Empordà 123.983 

96.541 92,3 2.977,2 4236,4 824 8.037,60 7,7 104.578,6 
2,31 

Font: Agència de Residus de Catalunya; Àrea de Medi Ambient Consell Comarcal Alt Empordà (CCAE) i elaboració pròpia 
                                                             

31 http://selectiva-altemporda.org
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De la generació i recollida selectiva de residus sòlids urbans generats i els procedents de la recollida 

selectiva, les tones d’escombraries ordinàries domiciliàries representen i aporten pel conjunt un pes 

molt superior.  

Per a l’Alt Empordà les tones de rebuig se situen amb un 92,3% sobre el total l’any 2006 i pel conjunt 

supramunicipal, tot i ser una proporció significativa i elevada del 87,4%, presenta un percentatge 

lleugerament inferior que mostra alhora la importància i participació de Borrassà, Ordis i Pontós, en 

l’aportació de la recollida selectiva. 

El total de tones de residus valoritzables: vidre, paper/cartró i envasos lleugers, recollits l’any 2006 a 

Borrassà, Ordis i Pontós, manté una relació proporcional entre el nombre d’habitants de cadascun dels 

àmbits amb el número de tones obtingudes de la recollida selectiva. A major mida poblacional, 

augmenta la quantitat de fraccions de recollida selectiva. 

A Borrassà en àrees d’aportació es recullen 36 tones anuals; a Ordis: 27,9 tones i Pontós 17,6 tones; 

quantitats que al nivell supramunicipal representen  una mitjana de 12,6% de recollida selectiva sobre 

el total de residus xifra que supera el percentatge obtingut a l’Alt Empordà (7,7%). 

Tanmateix, seguint el criteri emprat per l’Agència de Residus de Catalunya32 que comptabilitza 

ambdues tipologies de residus conjuntament, se’n desprèn per a l’àmbit supramunicipal d’estudi (amb 

una generació global de 646,7 tones anuals l’equivalent a 1,5 kg/hab./dia) una posició més 

satisfactòria, atès que la mitjana obtinguda a l’Alt Empordà obté un valor més elevat 2,3 kg per 

habitant i dia, el mateix any 2006. 

Pontós amb una important quantitat anual de residus 223,9 tones, derivats de la suma de RSU i les 

fraccions valoritzables: vidre, paper/cartró i plàstics, és l’element que distorsiona el resultat del 

conjunt supramunicipal i el terme que assoleix el màxim valor de referència; l’equivalent a 2,8 

kg/hab./dia, per damunt l’indicador comarcal i molt per sobre l’1,2 kg/hab./dia, obtingut tant a 

Borrassà com a Ordis. 

Amb els mateixos criteris metodològics de base, Ordis té una proporció de recollida selectiva sobre el 

total de residus gestionats del 17,6%; percentatge que sobresurt en relació al de Borrassà (13,6%) i que 

se situa en deu punts de diferència per davant de Pontós (7,9%).  

Ordis en matèria d’implantació de recollida selectiva sobre el total de residus gestionats, sens cap mena 

de dubte és el capdavanter de tots tres municipis. Això no exclou que la proporció de residus 

                                                             

32 http://www.arc-cat.net/ca/estaddin/municipals/estas mun0.asp
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valoritzables sobre el total obtingut a Pontós, que assoleixi l’indicador més reduït del grup 7,9%, alhora 

se situï lleugerament per davant el valor obtingut a l’Alt Empordà 7,7%.  

A la via pública de Borrassà i Ordis a més dels contenidors més convencionals i de major difusió, també 

hi ha disponibles contenidors per a la matèria orgànica, de color marró o vermell,33 sigui per a les 

restes vegetals dels espais públics o privats, procedents dels horts o de podes de jardineria. Tanmateix 

el cost del servei de recollida de la fracció orgànica és assumit pels respectius ajuntaments bé que 

l’executa la mateixa empresa que procedeix a la recollida d’escombraries o rebuig. A Pontós no hi ha 

recollida pública de restes de jardineria. 

De l’estadística anual  del CCAE, hi ha un conjunt de dades referides a la recollida selectiva de residus 

municipals comercials.  

El reduït nombre de comerços a Borrassà, Ordis i Pontós, un o dos com a màxim als principals nuclis 

de població, no es considera suficient per impulsar localment l’especificitat de bujols destinats 

puntualment als residus comercials. El relatiu volum de residus generats per aquests petits 

establiments, bàsicament envasos i embalatges de plàstic i/o cartró, entre d’altres, s’assimilen als 

residus de recollida selectiva municipal i són dipositats als contenidors corresponents. 

En aquesta mateixa direcció si el CCAE disposa d’un programa per a la recollida de paper als centres 

escolars, ni al CEIP Borrassà ni al CEIP Marinada i la llar d’infants a Ordis, tots ells de petites 

dimensions i amb un reduït nombre d’alumnes, hi ha contenidors específics de paper/cartró.34 L’escàs 

volum de generació d’aquesta fracció permet que mestres i alumnes puguin assimilar-los als 

contenidors blaus localitzats al carrer i/o, si es dóna el cas, als contenidors blaus situats a les 

dependències municipals. Destacar que enguany Ordis ha entrat en l’oferta pedagògica per les escoles 

del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en relació al reparaper amb la ubicació d’un contenidor al patí. 

Els medicaments caducats i/o en mal estat, inclosos en el grup de residus especials, tenen un sol punt 

d’aportació a l’única farmàcia, a Borrassà. Per l’àmbit supramunicipal aquest és l’establiment 

col·laborador autoritzat, dipositari d’una quantitat aproximada de 10 kg, l’any 2006. 

A través dels butlletins i bans municipals, distribuïts entre els habitants, s’informa de les dates fixades, 

generalment amb periodicitat mensual, per a la recollida de voluminosos: mobles, trastos vells, 

matalassos, residus electrònics, andròmines... i malgrat que el CCAE disposa d’una deixalleria mòbil, 

                                                             

33 Butlletí Informatiu Ajuntament de Borrassà. núm. 1 gener 2004 

34 EL CCAE disposa d’un programa específic RE-PAPER que efectua la recollida selectiva de paper pels centres 
escolars de la comarca. 
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no fa el serveis de recollida ni a Borrassà ni Ordis, Pontós, factor que impedeix l’aportació residus 

contaminants com són, entre d’altres, els olis vegetals de cuina usats, les piles...  

Els ciutadans de Borrassà, Ordis i Pontós que volen ser respectuosos amb el medi i no contaminar les 

aigües i/o els sòls, en aquests casos han de desplaçar-se a poblacions veïnes amb disponibilitat de 

punts verds, dirigir-se a la deixalleria de Figueres o la deixalleria comarcal situada a Pedret i Marzà. Val 

a dir però, que l’Ajuntament de Borrassà, té demanada una subvenció al CCAE per instal·lar una 

minideixalleria de residus a la població. 

En qualsevol cas en l’estadística de recollida selectiva municipal, per raons obvies, no es comptabilitzen 

ni s’inclouen els residus industrials generats per les empreses localitzades als ens locals.  

Des del CCAE, la recollida especial de residus generats pels establiments industrials només s’efectua 

sempre i quan no existeixi implantació de sistema recollida selectiva al seu terme concret de 

localització; situació que no es produeix ni a Borrassà, Ordis i Pontós, àmbits que assoleixen a més, uns 

nivells molt satisfactoris per les fraccions valoritzables. 

L’activitat industrial del gran complex de transformació de paper i cel·lulosa ubicat a Ordis, sens cap 

mena de dubte, és generadora de residus i és en l’àmbit sectorial industrial. A partir de 2007, el CCAE, 

per facilitar la valorització dels residus especials d’origen industrial, posarà en funcionament un servei 

específic.  

S’ha d’entendre que, avui per avui, aquesta important indústria local que per un costat no està dotada 

d’un sistema empresarial voluntari d’ecogestió i ecoauditoria ambiental (EMAS), és totalment 

responsable de la recollida i el transport dels residus, a través de gestors autoritzats, així com de la 

declaració normativa dels mateixos. 

En relació a les dejeccions ramaderes, el procés des de fa anys endegat pel govern de la Generalitat de 

Catalunya, té per objectiu fer viable un model sectorial sostenible i posar fi els ramaders que 

incompleixin la normativa de la Unió Europea. Atès que els tres municipis s’inclouen a una de les zones 

vulnerables per contaminació de nitrats d’origen agrari, seria interessant per part de les granges de 

bestiar porcí, desenvolupar plans de gestió i tractament alhora que disposar per a la vigilància i control 

basses d’emmagatzematge de purins.35

 

                                                             

35 A Navata, amb bons resultats, s’aplica un programa de gestió de purins i lixiviats. 
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4. ATMOSFERA 

4.1. Qualitat de l’aire 

Per avaluar la qualitat de l’aire36 el Departament de Medi Ambient  i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya, disposa de diferents instal·lacions i instruments tècnics, i vetlla pels efectes territorials que 

poden causar els contaminants atmosfèrics en el procés de transmissió i dispersió, atès que afecten la 

salut dels éssers vius, els recursos naturals i el patrimoni. 

Per vigilar-ne la qualitat a Catalunya es disposen de diverses estacions de control, manuals i 

automàtiques, que mesuren la concentració de l’aire dels principals contaminants atmosfèrics: diòxid 

de sofre (S02), òxid de nitrogen (NOx), hidrocarburs (HCT), monòxid de carboni (CO), ozó troposfèric 

(O3),37 sulfur d’hidrogen (h2S), partícules en suspensió i metalls pesants.  

En el marc del projecte d'implantació de la legislació europea,  Directiva 99/30/CE, sobre avaluació i 

gestió de la qualitat de l’aire, a Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge dóna 

informació sobre les concentracions de contaminants a través d'Internet, informació que s’actualitza 

cada hora.38

En relació amb la contaminació atmosfèrica s’aprova el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es 

declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric39 i es declaren determinades zones com de 

protecció especial a efectes del que disposa la Llei 22/1983 de protecció de l’ambient atmosfèric atès 

que es constata, en aquestes zones, la superació dels nivells admissibles de diòxid de nitrogen i de 

partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. A més, s’insta el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge a promoure la creació d’una comissió interdepartamental amb la col·laboració 

dels ens locals, per tal de formular abans d’un any el Pla d’actuació per restaurar i millorar la qualitat 

de l’aire. Enguany, l’any 2007, com a novetat del cal destacar la presentació d’un nova proposta del 

                                                             

36 L’aire és el conjunt de la barreja de gasos que formen l’atmosfera terrestre i aquesta és un medi fluid amb 
capacitat regeneradora limitada. 

37. De maig a octubre es du a terme la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric . La Campanya d’ozó a 
Catalunya de 2007 confirma que enguany no hi ha cap punt on s’hagi superat el llindar, llevat a Tarragona - Parc 
de la ciutat 

38 http://www.gencat.net/mediamb/online/index.htm

39 S’inclouen quaranta municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix 
Llobregat  
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Projecte d’implantació de la nova legislació europea sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire el 

Projecte GA3 - Gestió i avaluació de l’aire ambient a Catalunya. 

Els nivells d’immissió de cada contaminant atmosfèric observat, i no dels focus emissors, determinen 

la qualitat de l’aire i per a fer-ne la valoració es té en compte la naturalesa i l’estructura de les fonts: 

contaminants primaris, quan procedeixen de fonts fixes o mòbils, i contaminants secundaris, originats 

a la mateixa atmosfera. 

Les dades obtingudes de la Xarxa de Vigilància i Previsió Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), creada 

per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, permeten diagnosticar l’impacte en el medi, indicant les 

actuacions preventives i correctores a realitzar, per minimitzar els efectes nocius per als ciutadans del 

conjunt del territori.  

La XVPCA compta per a la informació de qualitat de l’aire a Catalunya amb 347 estacions d’immissió 

manuals i 67 d’automàtiques, a 98 municipis de 31 comarques, i concretament el punt de mesura 

d’immissions l’Alt Empordà, és troba a l’estació automàtica a Agullana40, a més de un punt de mesura 

manual al Cap de Creus. La comarca disposa un nombre limitat d’estacions, de manera que només es 

coneix la qualitat de l’aire en determinades zones puntuals del territori.  

El balanç de la qualitat de l’aire a Catalunya 2006,41 elaborat a partir dels resultats de la XVPCA pel 

que fa referència als nivell de concentració d’òxids de nitrogen, hidrocarburs totals (HCTY), monòxid 

de carboni, plom i clor, confirma que cap estació de vigilància de Catalunya ha superat els valors límits 

admissibles, regulats per la normativa vigent. En general, la qualitat atmosfèrica de Catalunya ha 

obtingut i habitualment obté, uns resultats positius i assoleix majoritàriament nivells entre 

acceptables, satisfactoris i excel·lents, bé que puntualment es puguin detectar incidències de 

contaminació en alguna instal·lació. 

D’acord amb el marc normatiu sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient, el territori es 

divideix en 15 zones de qualitat de l’aire, zones que comparteixen trets característics en comú com 

l’orografia, la climatologia, la densitat de població i el volum d’emissions.  

Cada zona inclou unes àrees, i les dades d’un punt, són representatives per a tota l’àrea. Així doncs 

Borrassà, Ordis i Pontós, que formen part de la Zona 9 juntament amb d’altres municipis de l’Alt i el 

Baix Empordà, els resultats globals de qualitat de l’aire de la circumscripció els són significatius i/o 

representatius. 
                                                             

40 Les dades dels nivells d’immissió enregistrats a l’estació es poden consultar en línia 
http://www.gencat.net/mediamb/online/index.htm  

41 Servei de Vigilància i Control de l’aire. Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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La poca presència numèrica d’estacions a l’Alt Empordà, juntament amb el perfil i característiques 

general de la zona, fa pensar que l’àmbit d’estudi a priori no presenta cap símptoma de mala salut de 

qualitat de l’aire i es troba en un marc sense afectacions destacables al llarg de tot l’any. 

Pel que fa als valors límits establerts per la legislació en relació als contaminants, cal destacar que l’any 

2006 Catalunya no hi consta cap superació del límit normatiu en monòxid de carboni, diòxid de sofre, 

clor i plom ni en relació al diòxid de nitrogen com les partícules en suspensió, tot i l’increment 

generalitzat a Catalunya. Pel cas de l’augment de les partícules en suspensió PM10, en que les causes 

principals són les originades i referides al transport, la indústria i les condicions meteorològiques, la 

zona més afectada és l’àrea de Barcelona i Vallès – Baix, amb un augment irrellevant a l’Empordà, per 

les seves pròpies característiques territorials. 

Taula 6. Delimitació de zones de qualitat de l'aire (ZQA)  

Població  Àrees existents     

Zona  

 

Aglomeració  

 

Núm 

 

Sup.  
Mun.  

km²  

 

Densitat  

hab.  
hab. 

/km²  

urb  Sub 

urbanes  

Rurals

1 Àrea BCN Sí  19 341 2.654.782 7789 Sí  Sí  No  

2 Vallès – Baix 
Llobregat 

Sí  61 1.177 1.037.293 881 Sí  Sí  Sí  

3 Penedès – 
Garraf 

No  70 1.418 272.736 192 Sí  Sí  Sí  

4 Camp de 
Tarragona 

No  49 994 315.467 318 Sí  Sí  Sí  

5 Cat Central No  85 2.764 230.078 83 Sí  Sí  Sí  

6 Plana de Vic No  38 806 115.313 143 Sí  Sí  Sí  

7 Maresme No  33 501 367.131 733 Sí  Sí  Sí  

8 Comarques de 
Girona 

No  117 3.672 291.470 79 Sí  Sí  Sí  

9 Empordà No  85 1.346 180.334 134 Sí  Sí  Sí  

10 Alt Llobregat No  51 2.090 60.951 29 No  No  Sí  

11 Pirineu Oriental No  51 2.794 55.568 20 No  No  Sí  

12 Pirineu 
Occidental 

No  33 2.918 21.062 7 No  No  Sí  

13 Prepirineu  No  26 2.414 20.932 9 No  No  Sí  

14 Terres Ponent  No  146 4.710 296.935 63 Sí  Sí  Sí  

15 Terres  Ebre  No  80 3.951 169.988 43 Sí  Sí  Sí  

Font : Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya 
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Del “Balanç de qualitat de l’aire a Catalunya 2006”42 l’ estat qualitatiu de l’aire a la Zona 9. Empordà, 

es descriu de la següent manera 

“Els nivells mesurats de partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres estan per sota dels valors límit diari i anual establerts 
per la normativa vigent. 

Les mesures de benzè estan per sota del límit establert. Els valors de 
plom determinats són inferiors al valor límit. Durant la campanya 
de vigilància de l’ozó troposfèric es va superar en una ocasió durant 
una hora el llindar d’informació. No s’ha superat en cap ocasió el 
llindar d’alerta fixat per a aquest contaminant. 

D’altra banda, la legislació estableix un valor objectiu de protecció de 
la salut humana i un valor objectiu de protecció de la vegetació a 
assolir l’any 2010. L’anàlisi de les tendències d’evolució d’aquest 
contaminant fa preveure, que si no s’adopten mesures per reduir les 
emissions dels precursors, se superaran aquests valors. 

Pel que fa al diòxid de sofre i el monòxid de carboni, atenent els 
resultats de les campanyes de mesures efectuades amb la unitat 
mòbil propietat del Departament de Medi Ambient i Habitatge i la 
presència de les activitats potencialment contaminants de 
l’atmosfera, s’estima que estan per sota dels valors límit.” 

Pel que fa a la informació pública sobre la qualitat de l’aire a Catalunya, es desenvolupa l’ICQA (Índex 

Català de Qualitat de l’Aire),43 l’equivalent del Pollution Standard Index (PSI), indicador que mesura i 

té en compte els quatre contaminants atmosfèrics més rellevants: partícules en suspensió, diòxids de 

sofre, diòxid de nitrogen i monòxid de carboni. 

En el marc del projecte d’implantació de la nova legislació europea sobre avaluació i gestió de la 

qualitat de l’aire a Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, dóna informació sobre les 

concentracions a l’aire ambient a través d’Internet i aquesta informació s’actualitza cada hora. El 

mesurament i l’assignació dels nivells d’immissió, posen de manifest a l’abast de les administracions, 

els tècnics experts i ciutadans, els resultats de la qualitat de l’aire al territori. 

                                                             

42 Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire (20/03/2007) 

43 Setmanalment es publica l’índex català de la qualitat de l’aire (ICQA) que es calcula sobre la base dels nivells 
d’immissió dels contaminants. http://www.gencat.net/mediamb/icqa
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4.2. Emissions a l’atmosfera 

Pel que fa referència a les emissions a l’atmosfera, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, 

elabora els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT),44 una eina per a l’actuació i la 

planificació del territori, per preservar i/o millorar la qualitat de l’aire a partir de la modelització. 

Afegir que d’aquests mapes, s’obté una informació territorial més global que pel cas de les immissions 

observades a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) i que la seva 

funció principal es permetre el coneixement dels valors d’immissió. 

Els MVCT s’elaboren segons el tipus d’origen de les emissions industrials, les derivades del trànsit i les 

domèstiques i permeten avaluar la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera a una zona 

determinada. 

Per a tot Catalunya hi ha nou àrees d’estudi i d’acord les emissions existents, la sisena zona correspon a 

un ampli territori que inclou: l’Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès i el Pla de l’Estany. A 

partir de la modelització dels paràmetres bàsics, es configuren els corresponents mapes de 

vulnerabilitat i capacitat. La manera de formalitzar les diferents àrees, consisteix a caracteritzar el 

territori en dos nivells segons el tipus d’ocupació del sòl: àrees urbanes, suburbanes o rurals i a més, 

com s’ha esmentat, els tipus de fonts emissores que els afecten: industrials, trànsit o domèstiques. 

A grans trets, la metodologia per a avaluar les emissions industrials, es realitza a partir dels focus 

emissors i no per indústries, a través de diferents controls periòdics realitzats a les empreses.  

Per a les emissions de trànsit es distingeix entre: les que fan referència al transit urbà i interurbà. Pel 

primer, les emissions es calculen a partir del parc d’automòbils de cada municipi i consideren els 

diferents tipus de vehicles: gasolina, gasoil, camions. Pel cas del trànsit interurbà, el càlcul s’efectua en 

base les dades d’aforament de carreteres, més conegut per Intensitat Mitjana Diària (IMD). 

El tercer paràmetre considerat: les emissions domèstiques, bàsicament corresponen a aquelles 

produïdes per calderes domèstiques i s’estimen a partir del consum dels diferents combustibles per 

comarques i se’n fa una repartició per municipi en funció la densitat de població. 

De l’evolució dels Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) a l’àrea sis d’estudi, se’n 

dedueix que fins a la data, la vulnerabilitat de CO és baixa i molt baixa en PST i SO2. La capacitat de 

                                                             

44 La vulnerabilitat és un indicador del perill d’exposició als contaminants d’estudi i l’índex de capacitat, la 
diferència entre la concentració mitja anual d’immissió d’un determinat contaminant i el valor de referència que 
estableix la normativa per a cada contaminant observat. 
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PST tan sols es mesura a Figueres i en cap punt d’aquest territori ampli, la capacitat corresponent a 

SO2. 

Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT), de la zona 6: Alt i Baix Empordà, 

Garrotxa, Gironès i Pla de l’Estany, atesa pràcticament la nul·la presència d’industries, i per tant de 

focus d’emissió; la reduïda intensitat de trànsit urbà i interurbà, a més de baixa densitat de població, fa 

que l’àrea no presenti signes de vulnerabilitat als problemes de contaminació atmosfèrica. 

La projecció simulada, que permet analitzar possibles situacions futures d’emissió i la valoració de 

quina és l’influencia de la introducció de noves fonts emissores en el medi, preveu que de mantenir-se 

en la mateixa situació, circumstància molt probable per a tota la zona d’estudi, amb resultats de 

qualitat molt acceptables, en cap cas siguin vulnerables a les emissions per contaminants. 

Per a tot l’àmbit d’estudi municipal i supramunicipal de Borrassà, Ordis i Pontós, els paràmetres de 

vulnerabilitat i capacitat, encara tenen menor incidència. En aquest sentit, la nul·la presència de fucus 

d’emissió industrials, atès el caràcter bàsicament rural, d’escassa urbanització i la baixa intensitat de 

trànsit, tot considerant el pas de l’autopista AP-7, les carreteres generals i comarcals i fins i tot 

l’increment de trànsit rodat experimentat a la variant Borrassà-Ordis, denoten la manca de 

vulnerabilitat atmosfèrica als tres municipis d’estudi.  

En relació a marc normatiu d’abast ampli i més recent, sobresurt el Decret 397/2006, de 17 d’octubre, 

d’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i de regulació del 

sistema d’acreditació de verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, desplegat 

en base a la Llei de Protecció de l’ambient atmosfèric 22/1983 de 21 de novembre de la Generalitat de 

Catalunya i la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (IIAA), 

de protecció de l’ambient atmosfèric.  

4.3. Contaminació acústica 

El principal causant de la contaminació acústica és l’activitat humana. El soroll45 ha existit des de 

l’antiguitat, però és a partir del segle passat amb el desenvolupament de nous mitjans de transport i el 

creixement de les ciutats, quan comença a aparèixer el problema de la contaminació acústica.  

Des de fa anys el soroll s’ha convertit en un factor contaminant constant, a la majoria de les ciutats i 

també d’alguns pobles, suposant en l’actualitat, un problema amb efectes fisiològics, psicològics, 

econòmics i socials.  

                                                             

45 A l’Empordà, s’utilitza el mot “fressa”, f. Soroll, brogit continuat. Institut d’Estudis Catalans. 
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Tanmateix si les principals fonts de soroll ambiental són el trànsit: rodat, ferroviari i aeri, les activitats 

industrials i recreatives i el veïnatge, pel nostre àmbit d’estudi, de caire eminentment rural, no es 

produeixen cap d’aquests factors determinants.  

La tranquil·litat i el silenci són els trets més característics dels municipis d’estudi i, des que el trànsit de 

vehicles ha deixat de passar de forma continuada pel centre de Borrassà i Ordis, ambdós nuclis de 

població han experimentat una disminució i davallada sonora i de contaminació acústica important. 

L’únic aspecte distorsionador del silenci per a l’àmbit d’estudi, és la remor de fons del trànsit, al seu 

pas per la variant C-26, així com el soroll que produeixen els ultralleugers al sobrevolar la zona. 

En matèria de contaminació sonora, s’aprova el Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es 

modifica el Reial decret 212/2002, de 22 de febrer, i es regulen les emissions sonores a l’entorn, 

degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. A través d’aquesta norma, s’incorpora a 

l’ordenament espanyol la Directiva 2005/88/CE que modifica la Directiva 2000/14, atesa la 

comprovació que determinats valors límits establerts per aquesta resultaven inviables tècnicament. 

La legislació vigent relativa a la contaminació per soroll, surt publicada al DOGC núm. 3675 de 

11/7/2002 del Departament de la Presidència en el marc normatiu de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de protecció contra la contaminació acústica. 

Borrassà, Ordis i Pontós, disposen una ordenança municipal, reguladora del soroll i les vibracions 

específica i, a les normes subsidiàries, aquestes es contemplen com a legislació aplicable en relació al 

medi ambient. 

4.4. Contaminació lumínica 

A Catalunya la llei que regula l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn és la Llei 6/2001, de 

31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Aquesta, 

juntament amb el Decret 82/2005 que la desenvolupa, preveu l’elaboració de Plans d’adequació de 

l’enllumenat municipal que permetran substituir aquell enllumenat públic que no protegeix el medi 

ambient de nit, de la contaminació lumínica, deguda a l’activitat nocturna.46

L’enllumenament artificial a la nit, que en major mesura procedeix i és més acusat a les zones urbanes i 

urbanitzades de la comarca, no es produeix en l’àmbit rural com Borrassà, Ordis i Pontós. 

En relació a la il·luminació dels edificis dels tres municipis d’estudi, sobresurt el campanar de 

Borrassà. Aquest monument alt i emblemàtic, actua com a punt de d’orientació nocturn, i és visible des 

                                                             

46 La llum del dia és per mirar la terra, la de la nit, per contemplar lo cel, Mossèn Cinto Verdaguer, 1896. 
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de bona part de la plana altempordanesa. Tan és així que es pot considerar un senyal guia i de 

referència territorial per a la població, i no pas un element generador de contaminació lumínica 

ambiental.  

Tanmateix i malgrat la inexistència de grans focus d’immissió de contaminació lumínica a la comarca, 

el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha començat a redactar alguns plans d’adequació d’enllumenat a 

diferents municipis de la comarca, prioritzant els més petits i situats a l’entorn de zones protegides. La 

redacció d’aquests plans servirà, més endavant, per sol·licitar ajuts per a la seva execució.47

Cal ressenyar que Ordis, serà un dels municipis pioners per on s’iniciarà  a treballar en aquest sentit, 

juntament amb Portbou, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Vilajuïga, Cantallops, Colera, Pedret i 

Marzà, Vilamacolum, Albanyà, Viladamat, Vilamaniscle, Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de 

Cabrenys i Garriguella. 

 

                                                             

47 Butlletí electrònic per als Municipis de l’Alt Empordà, Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Àrea de Medi 
Ambient. 
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5. INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES 

5.1. Energia elèctrica i Molt Alta Tensió (MAT) 

L’Alt Empordà en aquests moments es troba en fase d’elaboració, planificació i pendent d’execució de 

la línia elèctrica de molt alta tensió, MAT, projecte sotmès, juntament amb el traçat el TGV, a fortes i 

complexes pressions i debats. 

La MAT, que ha d’interconnectar elèctricament l‘estat espanyol amb el francès, és un projecte declarat 

prioritari per la Comissió Europea, que compta amb el suport d’entitats econòmiques, bé que ara per 

ara, ha de superar l’oposició dels grups ecologistes i de les organitzacions de municipis, afectades pel 

traçat, a ambdues bandes del Pirineu. 

En el mateix context, la Generalitat de Catalunya compta amb el suport europeu, impulsant el projecte 

d’interconnexió elèctrica entre els dos estats; la línia de molt alta tensió de doble circuit, 400.000 V, 

entre Sentmenat-Bescanó-Baixàs- tot i el rebuig social de prop de 180 municipis. 

La plataforma no a la MAT (Molt Alta Tensió) i el col·lectiu no à la THT (Très Haute Tension) de la 

Catalunya Nord, lluiten al costat dels ajuntaments afectats per la línia, entre els que hi figuren Borrassà 

i Pontós, per impedir la realització del projecte, al considerar que destrossarà per sempre zones d’un alt 

valor ecològic i paisatgístic alhora que perjudicarà el desenvolupament de les activitats econòmiques 

locals. 

Tanmateix, els dos governs consideren que l’interconnexió és una necessitat per subministrar 

electricitat, en especial, energia destinada a cobrir l’actual dèficit a les comarques gironines, a més 

d’alimentar el futur tren de gran velocitat: Perpinyà-Figueres-Barcelona. 

Això no obstant, com reconeix el mateix Comissari d’Energia de la UE, es tracta tan sols d’una part 

d’un projecte molt més ambiciós “l’anella mediterrània”, que enllaçarà França i Espanya amb els països 

del Magreb. 

Els governs espanyol i francès han acordat elaborar un full de ruta per aconseguir que la interconnexió 

sigui una realitat abans del 2010 i aquest és el termini en el què treballa la companyia Red Eléctrica, 

amb la intenció que la línia arribi a la frontera el 2009, seguint un calendari similar a l’entrada en 

funcionament del TGV. 
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Abans de l’estiu de 2007, és previst el nomenament d’un coordinador i en aquest moments,48 es parla 

de la designació de l’excomissari de Competència, Mario Monti, per a que faci de mediador europeu, 

coordinador i impulsor del projecte d’interconnexió elèctrica amb França. 

L’Alt Empordà, en el moment de redactar aquesta Memòria descriptiva i Diagnosi de sostenibilitat, és 

especialment sensible a l’afectació del pas de la MAT. I atesa la importància, el ressò mediàtic i popular 

de les afectacions a les comarques gironines, es fa especial èmfasi tant als objectius del govern que 

inclou la MAT en el Pla d’energia de Catalunya 2006-2015, com de les opinions de l’associació 

d’administracions ambientals, la dels municipis i grups ecologistes, contraris al projecte e realització. 

La planificació de les infraestructures energètiques bàsiques és fonamental per satisfer les necessitats 

energètiques actuals i futures de ciutadans i empreses de Catalunya. Per aquest motiu, la Generalitat de 

Catalunya ha desenvolupat el Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 que inclou, entre d’altres, les 

infraestructures bàsiques d’electricitat i de gas natural, amb l’objectiu de determinar quines són les 

necessitats del territori, a l’horitzó de l’any 2015.  

Cal tenir present, que les infraestructures energètiques catalanes no s’han de considerar aïllades de les 

de la resta de l’Estat espanyol i d’Europa. En aquest sentit, el govern de Catalunya considera que són 

necessàries no tan sols pel territori de Catalunya sinó en un context d’abast més ampli. A més, en el 

balanç d’energia elèctrica, un dels punts defensa que s’argumenten és que: els sistemes més 

interconnectats també són més segurs. 

Segons el Pla d’Energia promogut per la Generalitat de Catalunya la interconnexió elèctrica, amb 

l’exterior, té molts avantatges:  

• Fiabilitat del sistema: com més interconnexió més energia d’auxili. 

• Ampliació del mercat: capacitat de les empreses catalanes d’importar i d’exportar electricitat a 

preu competitiu, sigui convencional o renovable. 

• Augment de la producció renovable autòctona, per exemple l’eòlia, que s’ha d’aturar en 

moments puntuals per falta de demanda.49 

• Millora de la seguretat del subministrament a la zona de Girona i pel TGV, que sense aquesta 

interconnexió quedaria alimentat amb antena, amb el consegüent risc d’apagada.  

                                                             

48 A mes de juny de 2007 

49 L’EWEA (Associació Eòlica Europea) reclama una major interconnexió europea per poder augmentar la 
capacitat de producció. 
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• La interconnexió internacional ha de ser en alta tensió. Les pèrdues d’electricitat en el 

transport, són més grans com més baixa és la tensió. Una reducció a la meitat de la tensió 

comporta multiplicar per quatre les pèrdues. 

Tanmateix, en relació a les principals actuacions en l’àmbit de les infraestructures d’energia elèctrica 

que preveu el pla de la Generalitat de Catalunya a la demarcació de Girona, el Consell d’Iniciatives 

Locals per al Medi Ambient (CILMA), associació d’administracions ambientals de les comarques 

gironines, ha presentat diverses opcions alternatives,50 inicialment contraposades al projecte 

constructiu i posteriorment més favorables a la MAT.51

Per tal que els municipis afectats poguessin treballar plegats i amb objectius compartits amb les 

associacions de municipis francesos es va constituir l’AMMAT, que és l’Associació que vetlla pels 

interessos municipals i fa d’interlocutor amb les administracions competents. 

Segons els grups ecologistes, la línia de molt alta tensió i la interconnexió amb França, els fa pensar 

que a banda de no resoldre els problemes de subministrament elèctric de les comarques gironines, 

tampoc cobrirà la demanda més enllà de tres o quatre anys, ni suportarà l’arribada del TGV. 

L’alimentació del TGV, diuen, no precisa d’interconnexions a 400 Kv.  

De fet l’AVE Madrid-Sevilla funciona a 220 Kv i determinats trams del de Madrid-Lleida també ho fa 

amb aquesta tensió. Caldria que l’alimentació al TGV fos dimensionada de forma molt precisa, en base 

a les necessitats reals, i el que no accepten, és una interconnexió de 400 Kv a doble circuit, que de 

passada ha de servir per al tren de gran velocitat. La qualitat del subministrament energètic a les 

comarques gironines, afegeixen els grups opositors, no té res a veure amb les línies de transport sinó 

únicament amb les de distribució. La mala qualitat d’aquest subministrament és degut a que l’empresa 

que n’ha de tenir cura, no hi destina els recursos suficients per al seu manteniment.52

Tanmateix si no hi ha modificacions a la proposta presentada per la Generalitat de Catalunya, el traçat 

de la línia de 400 kW (400.000 V) entre Bescanó i Santa Llogaia d’Alguema, paral·lela a la línia de 12 

kV existent, aquesta entrarà pel sud-est de Pontós i de Borrassà. 

                                                             

50 Estudi d’alternatives de les línies Elèctriques d’Alta Tensió Bescanó-Riudarenes i Bescanó- Santa Llogaia. 
Promotor CILMA Consultor iM3. 

51 Font: Diari de Girona a 19.1.07 “Figures No a la MAT, dubta del darrer estudi de CILMA i veu tendenciós l'aval a 
la interconnexió”. 

52 En referència a FECSA-ENDESA. 
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Partidaris i detractors de la MAT 

  
Campanya popular i municipal 

Un dels serveis comuns per a l’àmbit supramunicipal d’estudi és el subministrament d’energia elèctrica 

de Borrassà, Ordis i Pontós53, proporcionat i garantit per FECSA-ENDESA. Aquest servei no presenta 

dèficit pels clients i públic en general, en cap dels nuclis de població inclosos a l’àmbit d’estudi. Ha 

quedat enrere les èpoques en que el subministrament procedia dels molins i sèquies i que la línia de 

transport i distribució d’energia era precària.54

Segons que informa la mateixa companyia FECSA-ENDESA, les torres i estacions transformadores, 

distribuïdes heterogèniament al territori supramunicipal de Borrassà, Ordis i Pontós, compleixen la 

normativa vigent i les xarxes s’adeqüen a una bona qualitat de prestació, tant pel que fa als serveis 

d’enllumenat públic, com els ofertats als abonats, pels que es destina especial vigilància, i si s’escau 

                                                             

53 La xarxa de subministrament elèctrica a Pontós va arribar l’any 1912. 

54 “Cent anys d’electricitat de la Hidroèlectrica de l’Empordà S.A.”, Josep Mª Bernils i Mach 
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55 Ni Borrassà, ni Ordis ni Pontós, els darrers anys hi ha hagut cap incendi.  

Borrassà i Ordis, en el futur, veuran disminuir el grau de dependència energètica actual i es 

beneficiaran de recursos alternatius, un cop finalitzades les obres de canalització del projecte de 

Gasoducte Serinyà-Figueres que preveu una futura ampliació pels que fa als ramals de Borrassà, Ordis 

i Avinyonet de Puigventós a Mas Pau. Es tracta d’actuacions relacionades amb el gasoducte Martorell-

Figueres que forma part del sistema arterial d’Europa i sobre el qual, caldrà realitzar les actuacions 

ambientals oportunes per minimitzar-ne el seu impacte. Un aspecte destacable és, segons l’informe de 

l’Ajuntament de Pontós, que cal tenir en compte la riera de l’Alguema, aspecte que no es tracta en cap 

de la documentació presentada. 

A Ordis,s’està pendent de la confirmació d’urbanisme per donar llum verda a un planta d’energia solar. 

Aquesta planta disposarà d’11 plantes diferents de deu plaques cada una, una de dels quals donarà 

servei muncipal atenent a que la titularitat de la mateixa és l’Ajuntament d’Ordis.  

L’ús més minoritari del butà, sigui per a usos domèstics o agraris, el distribueix entre els seus clients la 

companyia Repsol-Butano S.A. Aquesta, amb seu central a Figueres, fa el repartiment de bombones en 

camions i periodicitat setmanal. 

En l’actualitat, la inexistència de cap sistema de proveïment energètic en xarxa a partir d’energies 

renovables i amb recursos alternatius, llevat la instal·lació puntual de plaques d’energia solar a uns 

pocs habitatges, condiciona que la gran majoria de població de Borrassà, Ordis i Pontós depengui 

d’aquesta font d’energia primària i del combustible de gas butà. 

inversió, en les infraestructures situades en espais agrícoles i zones boscanes, amb l’objectiu d’evitar a 

l’època de màxima sequera, incidències en matèria d’incendis forestals.55

  

Torres de distribució elèctrica, a tocar als camps de sembrat i Horts de Mas Moliner 
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Per un nou model energètic i una nova cultura de l’energia 

Davant les amenaces de construcció de diverses línies de molta alta tensió amb les corresponents 
subestacions transformadores a Catalunya i en especial de les diferents possibilitats de traçat entre 
Sentmenat i Baixàs que el Govern de la Generalitat vol justificar per al millorament del subministrament 
elèctric a les comarques gironines, així com per l’alimentació elèctrica al futur Tren d’Alta Velocitat 
(TAV) i per la necessitat d’augmentar les connexions internacionals de la xarxa elèctrica, el col·lectiu 
cívic NO a la MOLT ALTA TENSIÓ (NO a la MAT) format per les entitats cíviques i ecologistes 
opositores al projecte.  

MANIFESTEM: 

1. L’absència total d’un debat social previ sobre la necessitat o no d’aquesta infraestructura. Algú ha 
decidit en nom de tots nosaltres que les línies de MAT són necessàries i, que el fet d’oposar-s’hi és estar 
contra el progrés i el desenvolupament social i econòmic. Per tant, també ha decidit què és progrés i què 
no ho és. Com a conseqüència, els municipis i les persones afectades tan sols tenen la possibilitat de 
presentar al·legacions al contingut del projecte i no al projecte en sí. Ha existit i segueix existint una 
política de desinformació tendent a persuadir la població de la conveniència d’aquesta infraestructura i a 
presentar-la com un fet consumat contra la que res es pot fer.  

Les grans infraestructures energètiques, viàries, o de qualsevol altra mena han d’estar precedides del 
corresponent debat en una societat ja madura que vol avançar pel camí de la democràcia participativa.  

2. Les línies de Molt Alta Tensió (MAT) són la conseqüència d’un model energètic centralitzat basat en la 
producció massiva d’energia en pocs llocs i el seu transport a llarga distància fins els llocs de consum. La 
construcció de la línia de 400 Kv entre Sentmenat i Baixàs suposarà la dependència futura envers la 
generació energètica d’origen nuclear procedent de l’Estat Francès i endarrerirà l’aplicació d’un model 
alternatiu que, basat en la generació d’energia renovable en llocs propers al consum, evitaria la 
necessitat de grans línies de transport.  

3. El projecte entre Sentmenat i Baixàs que es vol implantar respon més a una estratègia comercial de les 
grans empreses del sector energètic i a interessos polítics associats que a les necessitats reals de la 
societat catalana.  

Aquesta infraestructura comportarà un risc, que no es pot subestimar, per a la salut així com un molt 
important impacte ambiental, ecològic i econòmic. L’actitud de l’Administració, minimitzant les 
conseqüències d’aquesta línia i contribuint a la campanya de desinformació promoguda per les empreses 
elèctriques la situa vergonyosament a favor dels interessos econòmics d’aquestes empreses i en 
detriment dels drets i necessitats de les persones i la societat en general 

4. S’ha presentat de forma seccionada tot un projecte, fet que emmascara l’impacte real que aquest té 
sobre el territori i les persones, creant la falsa imatge que els riscos són mínims.  

5. En cap moment s’han proposat alternatives al projecte malgrat que aquestes, a més d’existir, 
satisfarien els mateixos objectius amb un mínim impacte social i ambiental.  

6. Finalment afegir que un nou govern a la Generalitat no ha significat un canvi de model energètic ni 
d’actitud democràtica, A fi de no decebre les expectatives legítimes dels ciutadans, encoratgem els partits 
integrants del Govern que han manifestat els seus dubtes, a posicionar-se d’una manera clara, 
contundent i sense ambigüitats en contra d’aquest projecte i a fer ús de tota la seva influència al sí del 
Govern per evitar que els projectes de línies de 400.000 V puguin ser una realitat.  

Per tot això, EXIGIM que les Administracions implicades desestimin o impedeixin l’execució del 
projecte de Molt Alta Tensió (MAT) entre Sentmenat i Bescanó i que es rectifiqui el Pla Energètic de 
Catalunya aprovat a fi que estableixi, sempre en el context d’un debat social, l’aplicació efectiva d’un 
model basat en la generació distribuïda (descentralització) que no precisaria de la xarxa de línies MAT, 
l’ús de fonts renovables, l’eficiència energètica i l’estalvi en el marc d’una gestió democràtica dels 
recursos i el territori, perquè tots dos són limitats i compartits.  

NO A LA MAT!  

Girona, divendres, 8 setembre de 2006 
Plataforma cívica NO a la MAT 
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5.2. Infraestructura energètica: El gasoducte 

La planificació de les infraestructures energètiques bàsiques és fonamental per satisfer les necessitats 

del consum d’energia, actuals i futures, de ciutadans i empreses de Catalunya. Per aquest motiu, la 

Generalitat de Catalunya al Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 inclou, entre les infraestructures 

bàsiques d’electricitat, el desenvolupament de les infraestructures de gas natural per a l’horitzó de l’any 

2015.  

A més de la interconnexió elèctrica de la MAT, comentada a bastament, el pla energètic 2006-2015 

contempla el projecte del Gasoducte Serinyà – Figueres. L’interconnexió gasística mitjançant un 

gasoducte soterrat, ja ha estat licitat en el tram que procedent del sud, arriba fins a Figueres. El 

projecte de conducció de transport secundari de gas natural, passarà pels municipis de Serinyà, 

Esponellà, Cabanelles, Navata, Ordis, Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Vilafant i Santa Llogaia 

d’Alguema. 

Així dels tres municipis d’estudi, només Borrassà i Ordis es veuran beneficiats per un recurs energètic 

primari, alhora que disminuint la dependència de les fonts energètiques actuals: electricitat i gas butà. 

L’estudi d’impacte ambiental del Gasoducte de Serinyà a Figueres, en la Declaració d’impacte 

ambiental realitzada, a 8 de novembre de 2005, per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la 

Generalitat de Catalunya56 conclou i especifica de la següent manera: 

En relació a la protecció de l’entorn natural, es recomana, entre d’altres, sol·licitar autorització de 

rompuda forestal, en cas d’afectar espècies forestals per evitar l’afecció a les dues alzines adultes, 

situades al talús del marge esquerre del vial que descendeix pel marge dret del Fluvià fins el passallís.  

En les zones d’afecció a la vegetació de ribera, caldrà ampliar les superfícies d’aplicació de les 

revegetacions a la totalitat de les superfícies afectades; i executar les plantacions entre els mesos de 

novembre i febrer. 

Atès que el projecte travessa diferents cursos fluvials, inclosos dins de l’àmbit del Pla de recuperació de 

la llúdriga s’obliga, durant la fase de construcció del gasoducte, ha de respectar: 

• La vegetació de ribera del tram afectat dels rius Muga, Manol i riera d’ Àlguema. 

                                                             

56 Les consultes van ser formulades als respectius Departaments, Serveis, Seccions i Agències de la Generalitat de 
Catalunya: Patrimoni Natural, Servei de Protecció de la Fauna, Flora i Animals de Companyia, Secció de Protecció 
de l’Entorn Natural i Agència Catalana de l’Aigua. 
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• El pas de l’aigua pels tres trams afectats, esmentats. Tallar el pas de l’aigua pot comportar la 

mort de peixos i amfibis - preses habituals de la llúdriga.  

• No s’ha d’afectar el pas de llúdrigues per l’aigua i per la vegetació. 

• Evitar l’extracció d’àrids i l’abandonament de restes prop dels marges del riu. 

• Mantenir el cabal establert de l’aigua del riu, de forma que no s’afecti negativament a les 

poblacions de peixos. 

• L’obra, un cop finalitzada, ha de permetre el pas de peixos, amb la construcció d’escales o 

altres sistemes. 

Atès que el projecte es desenvolupa parcialment dins de l’àmbit d’actuació del Pla de recuperació del 

trencalòs a Catalunya, s’emet un informe favorable, en no afectar-se cap àrea crítica per a l’espècie i, 

vista la possible afecció al patrimoni arqueològic, la construcció del gasoducte ha de garantir a més els 

valors patrimonials existents. 

Considerant que l’actuació intercepta diferents cursos fluvials, l’Agència Catalana de l’Aigua, 

inicialment va emetre un informe desfavorable al projecte constructiu. 

Les condicions tècniques respecte la profunditat de soterrament i la protecció de la canonada en els 

creuaments amb els cursos fluvials, es basaven en càlculs que consideraven la cota d’erosió transitòria 

a una avinguda de 100 anys i no la corresponent a una avinguda de període de retorn de 500 anys 

Posteriorment, els promotors57 van presentar documentació complementària incorporant al projecte 

constructiu, les especificacions i prescripcions sol·licitades per l’Agència i aquesta aprovà les noves 

consideracions tècniques així com les mesures preventives i correctores. 

A més de les consultes tècniques, també es van tenir en compte les al·legacions presentades per part de 

Unió de Pagesos i alguns particulars, amb respostes per part del promotor de l’obra.58

L’estudi d’impacte ambiental tanmateix planteja tres alternatives de traçat del gasoducte: 

 Alternativa 1: Passa pel sud del Pla de Martis i del nucli urbà d’Esponellà, després paral·lel a la 

carretera GI-554, intercepta la llera del riu Fluvià a l’alçada del nucli de Vilert, discorre a l’oest 

d’Espinavessa i paral·lela a la carretera N-260 al sud del nucli de Navata i al nord dels nuclis 

d’Ordis, Borrassa i Santa Llogaia d’Alguema. 

 Alternativa 2: Des mateix punt d’inici prop de Can Malloles a Serinyà travessa el Pla de Martis 

en direcció NE fins a trobar el Fluvià tot just aigües avall de la resclosa de Serinyà, llavors pren 

                                                             

57 Cotes fixades al document: “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 
l’espai fluvial”.Agència Catalana de l’Aigua. Generalitat de Catalunya. 

58 Naturcorp Redes SAU. 
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direcció est passant pel nord del nucli de Crespià, creua la GIP-5121 i la riera de Turbant, fins 

arribar al punt on es troba amb l’alternativa A, a la zona de Can Traval. 

 Alternativa 3: Discorre pel mateix traçat que la alternativa A fins al nucli de Vilert, i a partir 

d’aquest punt, el traçat transcorre en direcció paral·lela a la carretera GI-554 interceptant el 

Fluvià prop del nucli de La Palma, i seguint direcció NE fins a coincidir amb el traçat de 

l’alternativa a l’alçada del Pla de Santa Maria. 

 L’estudi d’impacte ambiental estableix, a més una sèrie de mesures correctores comunes, al 

llarg de tot el traçat, i defineix una sèrie de punts o trams singulars d’interès ambiental (PISA), 

concretament 41, que recullen les zones més sensibles des del punt de vista dels valors del 

medi natural on s’apliquen, de manera específica i individualitzada, mesures minimitzadores 

d’impacte ambiental. 

En relació a la capacitat del medi receptor, al projecte no s’identifica cap espai inclòs dintre del Pla 

d’espais d’interès natural (PEIN), ni espais de protecció especial per bé que afecta al Fluvià, en una 

reduïda zona inclosa en la proposta d’ampliació de Xarxa Natura 2000, actualment en fase de 

tramitació. 

Pel que fa a la vegetació, l’estudi d’impacte ambiental descriu afeccions a masses forestals d’alzinar, pi 

blanc, així com a la vegetació de ribera dels cursos fluvials interceptats. Al llarg del traçat, aquestes 

zones forestals s’alternen amb conreus agrícoles constituint un mosaic. Mereix especial menció la riera 

de Turbany, on hi ha descrita vegetació de ribera que té la consideració d’hàbitat d’interès comunitari: 

salzedes, alberedes i omedes mediterrànies. 

Pel que fa a la hidrologia, el gasoducte intercepta diferents rius i torrents: el Fluvià, el Manol, la riera 

d’Alguema, el Meder, el Torrent de Can Miró... tot i que la canonada passarà soterrada travessant les 

lleres. 

Quant a la fauna, l’estudi d’impacte descriu que la canonada intercepta diferents cursos fluvials habitat 

de la llúdriga, essent els més significatius trams parcials del Fluvià, el Manol i la riera d’Alguema. Les 

mesures correctores adoptades preveuen evitar afeccions negatives tant a la presència regular de 

poblacions de llúdriga, com a les seves preses habituals. Tenint en compte tots aquest factors i atesa la 

magnitud del projecte, es preveu que la capacitat del medi receptor sigui suficient per assumir l’obra. 

En relació les condicions addicionals sobre el projecte i la restauració, la Direcció General de Qualitat 

Ambiental Generalitat de Catalunya conclou que: 

• Franja d’ocupació:  Serà de 12m (9+3) en les zones de pista normal i de 9(6+3), en zones de 

pista restringida establertes a l’estudi d’impacte ambiental. 
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• Zones agrícoles Respecte aquelles que són travessades, caldrà restaurar-les convenientment i 

estendre un gruix suficient de terra vegetal a les parcel·les afectades. A la zona de servitud del 

gasoducte serà permès el conreu d’espècies agrícoles incloent-hi la vinya i quedant exclosos els 

arbres i arbusts de tija o tronc alt. La fondària límit de llaurada dels camps queda fixada en 70 

cm i caldrà restaurar tots aquells elements que les obres hagin pogut afectar per retornar-la 

zona a les condicions originals 

La restauració, a més de la franja d’ocupació i les zones agrícoles, considerarà: 

• Zones forestals 

• Zones de vegetació de ribera 

• Creuament dels rius Fluvià, Muga i  la riera d’Alguema 

• Esculleres a les ribes 

• Patrimoni Arqueològic a Serinyà i Santa Llogaia d’Alguema 

• Creuament de cursos fluvials 

• Mesures de prevenció d’incendis forestals a Serinyà, Cabanelles, Navata i Avinyonet de 

Puigventós 

• Gestió dels residus i terres 
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6. RISCOS AMBIENTALS 

Independentment de les mesures del Decret 63/1988, de 28 de març, que estableix les mesures de 

prevenció d’incendis forestals, els ajuntaments, en l’àmbit de les seves competències, poden establir les 

normes addicionals que considerin oportunes d’aplicació a les zones forestals del seu terme municipal. 

Però tot i que a la comarca hi ha moltes zones d’alt risc d’incendi forestal, ni Borrassa ni Ordis ni 

Pontós, estan considerats com a termes de risc, ni existeix una normativa específica de caire local 

d’aplicació de Llei 5/2003, de 22 d’abril.59  

Aquesta, estableix mesures de prevenció dels incendis forestals i contempla específicament, les àrees 

d’urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana o aquelles situades a menys de 

cinc-cents metres de terrenys fores++++++++++++++tals, així com les edificacions i les instal·lacions 

aïllades, situades en terrenys forestals. Resten excloses, de l’àmbit d’aplicació de la Llei, les edificacions 

i les instal·lacions destinades a explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vinculats. 

Cal fer especial esment, que Borrassà, Ordis i Pontós, l’any 2006, no van veure’s afectats per cap 

incendi important. Tanmateix municipis veïns com Navata i d’altres de la plana empordanesa: 

Campmany, Palau de Santa Eulàlia, Viladamat... a l’Alt Empordà i també al Baix Empordà, van patir i 

situar-se entre les comarques catalanes més afectades pels incendis, després del Baix Camp, amb el 

màxim rècord de superfície cremada de tot Catalunya, el mateix any. 

                                                             

59 L’Ajuntament de Borrassà ha presentat la documentació per participar en la redacció del Plànol de Delimitació 
per a la prevenció d’incendis forestals promogut pel CCAE. 
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7. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 

A les escoles de Borrassà i Ordis, s’han portat a terme diferents tallers d’aprenentatge i treballs 

pedagògics relacionats amb la nova cultura mediambiental: reciclar, recuperar, reutilitzar, estalvi 

d’aigua i d’energia.... aspectes basats amb el respecte per l’entorn natural i humà.  

Des dels ajuntaments s’han impulsat campanyes de sensibilització i bones pràctiques ambientals, 

principalment a través dels mitjans de comunicació locals com són el Butlletí d’Informació Municipal 

de Borrassà i L’Ordienc, que en cada nova edició insisteixen en el tema de la neteja i recollida selectiva 

de residus, entre d’altres aspectes com: el malbaratament de l’aigua, la reducció del consum energètic... 

Casa per casa, a Borrassà, també s’ha distribuït una circular informant de l’horari per deixar la brossa, 

tot i que en els mateixos contenidors i grans bujols ja hi consta, així com el dia i l’horari de recollida 

dels trastos vells.  

Val a dir que la cultura de la reutilització, tot i les noves pautes de consum, encara es troben arrelades 

entre la població local. En l’àmbit rural, amb una important presència d’animals de companyia i de 

petit bestiar: gats, gossos gallines, ànecs, conills... el reaprofitament de les restes de menjar i restes 

vegetals dels horts, són emprats per alimentar-los, de la mateixa manera que les andròmines de fusta, 

es destinen a les estufes i llars de foc domèstiques.  

Tanmateix en relació el foment del compostatge casolà, a cap dels tres municipis existeix una política 

pública de reutilització de restes orgàniques,60 malgrat que municipis rurals i veïns a Borrassà, Ordis i 

Pontós, disposen d’una experiència favorable en l’aplicació de restes domèstiques orgàniques, per ser 

reutilitzades com a compost de jardineria, en substitució els adobs químics.61 Com la resta de 

municipis de Catalunya, Borrassà, Ordis i Pontós queden regulats per la normativa ambiental en 

matèria de residus, aigua, energia.... a més de la recentment aprovada Llei 12/2006, que introdueix 

modificacions puntuals en la legislació vigent en matèria de medi ambient, especialment la relativa a la 

regulació de l’abandonament d’animals de companyia62; el sistema de sancions a la fauna salvatge 

autòctona, l’accés motoritzat al medi natural i el procediment d’avaluació d’impacte ambiental de 

projectes. 

                                                             

60 El 40% de pes dels residus que es generen, són restes orgàniques. 

61 L’ús dels adobs naturals, millora la salut de les plantes, aporta estructura al sòl i en regula la humitat i l’acidesa 
(pH).  

62 L’ajuntament d’Ordis disposa d’un Cens d’animals de companyia, recentment modificat però d’obligat 
compliment. 
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PUNTS FORTS I FEBLES DE L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS 

SERVEIS, RECURSOS I INFRAESTRUCTURES 

Gestió municipal 

Punts forts Punts febles 

 Gestió local amb iniciatives d’abast 
supramunicipal 

 Fort impuls i dinamització públiques  

 Trets històricament comuns i projectes 
supramunicipals actuals 

 Cooperació en projectes d’àmbit 
supramunicipal 

 Participació supramunicipal en moviments 
reivindicatius 

 Gestió tributaria progressivament delegada 
a CCAE 

 Millora en nous projectes i recerca d’ajuts i 
subvencions en els diferents àmbits locals 

 Adequació a la normativa vigent amb el 
suport d’administracions actuants d’ àmbit 
més gran 

 Atenció municipal a tots els ciutadans: 
personalitzada i a través del correu 
electrònic  

 Manca d’actualització periòdica dels 
continguts de la pàgina web municipal  

 

Aigües 

Punts forts Punts febles 

 Pertinença comú i compartida a una 
mateixa unitat hidrològica: Riera d’Alguema 

 Disponibilitat de recursos hídrics suficients 
a les demandes 

 Xarxes infraestructurals en procés de 
millora 

 Marc legal adequat a la normativa d’aigua 
de boca, pel consum domèstic 

 Sense cap depuradora de tractament 
d’aigües (EDAR) 

 Control sanitari per contaminació de nitrats 

 Control de recursos hídrics pels diferents 
usos: agrícoles i domèstics (piscines) 

 Adequació d’algunes fonts públiques i 
potabilització d’aigües 

 Foment de l’estalvi i l’eficiència en l’ús de 
l’aigua per sectors productius 

 Foment de bones pràctiques en la gestió i el 
sanejament de l’aigua  
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Residus 

Punts forts Punts febles 

 Bon sistema de recollida del rebuig 

 Dotació i distribució de contenidors per tot 
tipus de fracció 

 Recollida selectiva de residus per fraccions 

 Ús de l’abocador comarcal  

 Sense presència de dipòsits de runa 
incontrolats  

 Difusió als mitjans de comunicació  locals 
de bones pràctiques ambientals  

 Utilització unitària dels residus domèstics i  
comercials 

 Contaminació dels sòls per fonts agràries, 
bàsicament purins 

 Manca de dipòsits privats per a les 
dejeccions ramaderes 

 Relativa sensibilització ambiental de la 
població en la correcta dipositació del 
residus sòlids urbans 

 Sobreutilització de dejeccions ramaderes 
procedents de les  granges porcines 

 

Atmosfera 

Punts forts Punts febles 

 Bons nivells de qualitat atmosfèrics 

 Sense contaminació atmosfèrica 

 Inexistència de contaminació acústica o 
lumínica 

 Adequació a la normativa mediambiental 

 No n’hi ha 

 

Infraestructures energètiques 

Punts forts Punts febles 

 Borrassà i Ordis: futurs beneficiaris del 
gasoducte 

 Possible diversificació de fonts 
energètiques. Nous projectes  

 Suficiència en la capacitat energètica pel 
subministrament; bona qualitat del serveis 

 Situació tensa pel traçat de la MAT 

 Dependència bàsica de l’energia elèctrica i 
del gas butà 

 Manca de projectes d’energies renovables 

 Manca sensibilització local en la difusió de 
l’eficiència energètica  

 

Riscos ambientals 

Punts forts Punts febles 

 Normativa adient a les necessitats locals  Alguns trams baixos presenten cert risc 
d’inundabilitat puntual  

 Incidències ambientals derivades de neteja 
de l’espai forestal 
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