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L’objectiu del present estudi és el disseny d’un Cinturó Verd per l’Àrea Urbana de Girona i la
proposta actuacions concretes, de detall, pel foment i la restauració de la connectivitat funcional
en tot el seu àmbit.
El Cinturó Verd de l’Àrea Urbana de Girona és una eina d’ordenació urbana i territorial que ha
estat formulada i liderada des de la Diputació de Girona des de l’any 2003. Es pot definir com
una zona d’espais oberts, que a mode de cinturó, voreja el nucli urbanitzat de Girona i els municipis
adjacents. Engloba els parcs, espais agrícoles i forestals periurbans i rururbans, limitant la
tendència urbana a l’expansió i la coalescència amb altres nuclis urbans externs a la primera
corona de la ciutat. Així mateix, incorpora propostes de millora de la qualitat paisatgística, de la
connectivitat biològica funcional i de la qualitat de vida de la població.
Es tracta d’un projecte amb un marcat caràcter estratègic amb les següents finalitats:
• Garantir la connectivitat paisatgística, ecològica i social en un entorn altament urbanitzat i que
suporta el pas de diverses infraestructures de transport que fragmenten el territori.
• Establir un sistema de parcs i espais oberts periurbans que funcioni en xarxa, apte per la
realització d’activitats d’oci respectuoses amb el medi ambient.

Bases cartogràfiques utilitzades en l’anàlisi paisatgística del Cinturó Verd
Àrees amb risc d’inundabilitat 10, 50, 100, 500 anys (DMAH-ACA)
Hàbitats naturals (DMAH)
Ortofotos 1:25.000 (ICC)
Ortofotos 1:5.000 ( ICC)
Model Digital d’Elevacions (ICC)
«Passeres» de connectivitat al Gironès (CCGi)
Passos de fauna al Gironès (CCGi)
Pla d’espais d’interès natural i NATURA 2000 (DMAH)
Planejament urbanístic (DPTOP i municipis de l’àmbit)
Proposta original d’Anella Verda (DdGI)
Xarxa de carreteres
Xarxa de ferrocarril, TAV i Tren Transversal (DMAH i DPTOP)
Xarxa hídrica (DMAH)
Xarxa de línies elèctriques (ICC)
Zones humides (DMAH)
Ruta del Ter (Consorci Alba-Ter)
Usos i cobertes del sòl 2003 (CREAF)
Topogràfics ICC 1:50.000
Topogràfics ICC 1:5.000

• Revaloritzar el paisatge de les zones urbanes i periurbanes, sovint altament degradat.
• Definir una zona perimetral que contingui el creixement urbanístic del continuum urbà de Girona.
• Mantenir els elements i activitats que doten d’identitat el lloc.
• Incidir en la marca «Cinturó Verd» com a instrument de desenvolupament local, relacionat amb
els beneficis socials i econòmics d’un entorn d’alt nivell. Amb capacitat d’atracció d’aquelles
activitats econòmiques que busquen implantar-se en un entorn no degradat, així com captador
de turisme de qualitat.
Per tal de dissenyar el Cinturó Verd cal en primer lloc determinar quines són les tendències
territorials existents (infraestructures i urbanització), avaluar l’estat de la xarxa ecològica i analitzar
la connectivitat funcional de l’Àrea Urbana de Girona. Amb aquest objectiu s’ha aplicat una
metodologia d’anàlisi pròpia basada en el model de malla de cel·les ideat per Josep Pintó i
Xavier Miquel (2006) en els treballs del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona (2006)i de
les Comarques Gironines (2008), el qual s’ha millorat per tenir en compte les infraestructures de

transport, considerades com a elements que es constitueixen com a barrera i permeabilitzen
l’espai. Així mateix, també s’usaran tècniques auxiliars fonamentades amb l’ús dels Sistemes
d’Informació Geogràfica (SIG), la fotointerpretació i el treball de camp. Igualment, es tindran en
compte els estudis ja existents per comparar resultats i guanyar en coherència pel que fa a les
propostes d’actuació. Altres iniciatives amb vincles i afectacions sobre l’àmbit territorial del Cinturó
Verd, sigui quin sigui el seu objectiu i/o propòsit, també seran objecte d’especial atenció.
L’anàlisi de connectivitat i la posterior identificació dels principals connectors és tan sols una
part del present estudi, ja que per acabar de definir l’Anella Verda en base als objectius marcats
ha calgut també identificar els principals elements naturals i socials de la periferia de l’àrea
urbana de Girona, amb una atenció especial cap els nodes principals i dissenyar una xarxa
ecològica i de camins que els relacioni.
Les anàlisis paisatgístiques s’han portat a terme a una escala 1:100.000, 1:50.000 i 1:25:000
segons l’àmbit o l’objecte d’estudi, s’ha arribat a una escala 1:5.000 pel que fa a les propostes
concretes a nivell de detall.
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La definició de sistema o àrea urbana ha interessat durant molts anys a diversos especialistes
vinculats al planejament urbanístic i territorial. La certesa que tota realitat urbana sol transcendir
els límits administratius fixats per una ciutat ha generat la necessitat de buscar mètodes de
govenança i de planificació supramunicipal aptes pel conjunt de l’àrea urbana en qüestió, amb
una complexitat creixent a mesura que el fet urbà s’estén sobre el territori, vist que és un procés
dinàmic en el temps i l’espai.
Per tal de poder delimitar quin és aquest àmbit territorial de referència – àrea urbana o àrea
metropolitana- existeixen diverses metodologies vàlides, la majoria d’elles relacionades amb
anàlisis de tipus funcional, com ara mitjançant l’estudi dels fluxos de mobilitat obligada entre
municipis fins arribar a identificar una o diverses àrees funcionals i les seves relacions jeràrquiques.
Si bé aquesta metodologia pot ser vàlida des de l’economia o la geografia urbana, es mostra
clarament insuficient quan es tracta de fer una aproximació de caràcter paisatgístic a la realitat i
a la lògica urbana, tot i que és cert que donen una informació molt valuosa sobre les dinàmiques
presents i futures que poden acabar alterant la matriu paisatgística del lloc en concret. És necessari
per tant implementar una nova metodologia centrada en la definició de les anomenades Urban
Morphological Zones (UMZ)1, enteses com aquells espais urbanitzats contigus que estan separats
200 metres o menys entre ells. Una vegada detectades les UMZ a partir de l’agregació i
reclassificació dels usos i les cobertes del sòl, cal determinar la seva estructura i relacions
sistèmiques sobre el medi a escala de paisatge. Els mètodes propis de l’ecologia del paisatge,
disciplina centrada en analitzar les relacions horitzontals (com es distribueixen els elements que
conformen el paisatge sobre el territori) i verticals (la interrelació entre els elements biòtics i
abiòtics en una determinada porció del paisatge), són de gran ajuda per aconseguir resultats
adequats.
Una aproximació paisatgística a la realitat d’un sistema urbà, que sigui complementària a
l’aproximació funcional, aporta avantatges des de diverses perspectives, com ara l’ordenació
del territori, l’establiment de xarxes ecològiques o el manteniment de la identitat del lloc. Igualment,
les ciutats i sistemes urbans amb una alta qualitat paisatgística es revaloritzen i es fan més
competitives, és a dir, el paisatge es converteix en un element estratègic clau pel desenvolupament
local.

1

La metodologia detallada es pot veure a: «Urban Morphological Zones 2000 version F1v0. Definition and procedural
steps». http://dataservice.eea.europa.eu/ download.asp?id=17335&filetype=.pdf
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Existeix una nombrosa documentació que fonamenta aquesta afirmació, començant per la
Estratègia Territorial Europea (European Spatial Development Perspective, ESDP), document
considerat com la «pedra angular» del planejament espacial a Europa. Diversos punts d’aquest
important text parlen, bé directament o bé indirectament, de la relació entre ciutat i paisatge des
d’una òptica transversal i integrada. Un altre treball d’àmbit europeu que insisteix amb aquesta
relació és «The impact of urban sprawl», elaborat a instàncies de l’Agència Ambiental Europea
(European Environment Agency, EEA), on s’alerta de les conseqüències del creixement urbanístic
difús sobre el territori i del seu impacte sobre el medi. Hi ha paràgrafs concrets que es vinculen
directament a l’ecologia del paisatge, ja que apareixen paraules com «fragmentació», «corredors»
o «població isolada», lligant-les a l’avanç sense fre del medi urbanitzat i de les infraestructures
de transport.
A Catalunya, les recomanacions i directives europees han portat a l’elaboració de nous criteris
de planejament territorial i a la redacció d’una llei d’urbanisme que defugen de les velles
consideracions de tipus sectorial per encarar-ho des d’una perspectiva global i holística, tot
col·locant el paisatge en una posició central. La redacció i posterior aprovació pel Parlament de
Catalunya de la Llei de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge a Catalunya (Llei 8/2005 de 8
de juny) ha estat un pas endavant decisiu en aquest aspecte. L’elaboració dels catàlegs de
paisatge que es contemplen a l’esmentada llei són una eina innovadora que han d’acabar formant
part del planejament territorial de Catalunya.
I és precisament el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines una de les eines recents
que han analitzat i plantejat propostes de gestió del paisatge a l’àrea urbana de Girona, tot
definint una unitat de paisatge que es fonamenta en la realitat morfològica i funcional del sistema
urbà de la capital gironina. De fet, es pot considerar que en aquests moments hi ha una
efervescència en el planejament territorial amb repercussions sobre l’àrea urbana de Girona, ja
sigui en la seva totalitat o en una part. Recentment han aparegut o s’estan realitzant diversos
Plans d’Ordenació Urbanística Municipals (POUM), el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà
de Girona (PDUSUG), el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCCGG), les
Agendes 21 de les comarques del Gironès i la Selva i diversa planificació sectorial amb efectes
sobre el territori i el paisatge (infraestructures, energia, etc.).
Tot i la diferència de motivacions, d’objectius i d’escala existent entre totes aquestes eines de
planejament, tenen en comú un renovat interès per qüestions que toquen el moll de l’ós dels
principis de l’ecologia del paisatge, posant un especial èmfasi en la necessitat de garantir la
connectivitat ecològica, paisatgística i social en un context territorial cada dia més fragmentat i
amb més barreres físiques. Aquesta es troba avui en dia en entredit especialment en aquelles
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zones periurbanes i rururbanes afectades per l’existència de patrons d’urbanització difusa, d’un
progressiu abandonament de l’activitat agrària, d’eixos d’infraestructures i d’usos industrials o
comercials. Paisatges fragmentats i sovint amb baixos estàndards estètics, fins als punt que
diversos autors parlen de «paisatges al límit», entenent-ho en un doble sentit: un de real, perquè
són paisatges que es troben en un territori de frontera entre el que és urbà i el que és pot
considerar com a rural, i en un sentit més conceptual que fa referència als usos marginals que
sovint s’hi desenvolupen.

 El fet de localitzar-se en un dels principals corredors d’infraestructures de nivell europeu,
l’eix Mediterrani, en un punt estratègic que exerceix de ròtula pel que fa als accessos a la Costa
Brava i als Pirineus, zones d’elevat potencial turístic.
 La força demogràfica i econòmica de la ciutat de Girona i d’alguns dels municipis adjacents,
dels quals s’espera un notable creixement en els propers anys.
 La proximitat amb la ciutat de Barcelona, fet que comporta que es comenci a notar certa
influència metropolitana, amb una tendència a accentuar-se amb el pas dels temps.

La fragmentació del paisatge i la permeabilització del territori que es produeix en aquestes
zones al límit requereix de la implementació de mesures en pro d’una connectivitat reeixida entre
els diversos espais i a diferent escala territorial. Les Bases per a les Directrius de Connectivitat
Ecològica de Catalunya són el primer document promogut des de l’administració pública catalana amb voluntat de definir un marc metodològic clar i les estratègies sectorials a seguir, des del
planejament territorial fins a l’urbanisme, juntament amb aquelles que prescindeixen de l’escala
per centrar-se en casos més particulars com són l’activitat agrària, la xarxa viària i altres
infraestructures lineals, els espais naturals protegits, les espècies amenaçades i protegides, els
espais fluvials, l’ús dels recursos biològics, l’avaluació ambiental i la recerca, la informació i la
participació necessàries pel seu desenvolupament.
Una àrea urbana es troba, per definició, a mig camí entre la planificació territorial i l’urbanisme;
són territoris molt complexos i on s’hi produeix una gran varietat de fenòmens amb afectació
sobre l’espai. L’establiment de mesures pràctiques i que siguin útils per conservar –i recuperaraquells paisatges que han rebut o potencialment poden rebre algun impacte negatiu relacionat
amb la dinàmica urbana ha de ser una prioritat per qualsevol administració i també per la ciutadania.
En aquest sentit, el present estudi presenta la possibilitat d’implantar una anella verda o cinturó
verd al voltant de l’àrea urbana de la ciutat de Girona com una d’aquestes mesures. Es tracta
d’un instrument de llarga trajectòria a nivell mundial, però encara innovador i amb molta utilitat
per mantenir les relacions sistèmiques existents i la coherència territorial i paisatgística a l’àrea
urbana de Girona.

2.1. Definició de l’Àrea Urbana de Girona
L’àmbit territorial del present estudi es determina a partir de la identificació dels diversos
elements que conformen el que entenem com a Àrea Urbana de Girona, espai que es configura
històricament a partir de la dinàmica que es manifesta entorn de la ciutat de Girona. La seva
posició geogràfica és un factor clau per entendre molts dels fenòmens territorials que es produeixen
en aquest espai, que troben el seu fonament i raó de ser en tres punts interrelacionats:

La definició de l’àmbit territorial de l’àrea urbana de Girona es pot fer mitjançant diverses
metodologies, tal com s’ha dit a la introducció. Una primera aproximació de tipus paisatgístic a la
realitat d’aquest sistema urbà requereix delimitar el que és el territori urbanitzat en un sentit
estricte a partir de l’agregació i reclassificació dels usos i cobertes del sòl fins a definir les Urban
Morphological Zones (UMZ). Mitjançant la capa de UMZ creada a instàncies de l’Agència
Mediambiental Europea (European Environment Agency, EEA) es visualitza de manera nítida un
continuum d’espai construït que agafa totalment o parcialment els municipis de Girona, Salt,
Sarrià de Ter i Vilablareix, que és el que es pot considerar com a nucli central de l’àrea urbana de
Girona.
Igualment, cal observar l’aparició d’altres UMZ menors al voltant del que és aquest nucli central que responen a pobles, urbanitzacions i polígons industrials que reben els efectes relacionats
amb la proximitat amb la ciutat i que, per tant, també han de ser considerats part de l’àrea urbana
de Girona. Així queda clar que les UMZ per si soles donen només una informació parcial insuficient
per definir un sistema urbà i es requereix d’altres aproximacions basades en anàlisis de tipus
funcional que donen informació de la dinàmica territorial i paisatgística, complementàries a la
simple detecció d’espais continus construïts i que permeten teoritzar sobre escenaris de futur.
Alhora, cal dir que les UMZ es limiten tan sols a agafar tot el que és bàsicament territori urbanitzat,
prescindint així d’espais de gran importància pel paisatge com són les zones periurbanes i
rururbanes.
Hi ha diversos estudis i models funcionals basats en anàlisis de mobilitat i de mercat a l’àrea
urbana de Girona que s’han publicat des de la dècada de 1990. Tot i que el que descriuen
explícitament com a «Àrea Urbana de Girona» varia segons la metodologia pròpia emprada i els
indicadors utilitzats, tots tenen en comú a delimitar una primera corona que s’estructura de manera radial al voltant de la ciutat de Girona seguint els principals eixos
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viaris. Aquesta primera corona arribaria a englobar aproximadament una quinzena de municipis,
amb variacions pel que fa al número absolut segons la font. Els redactors del Pla Director Urbanístic
del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG), actualment en fase d’elaboració, van optar en primera
instància d’agafar un àmbit territorial de 12 municipis: Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la
Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix,
àrea on es produeix la màxima interrelació entre població, activitats econòmiques i residència. A
efectes de coherència territorial i funcional, a aquests primigenis 12 municipis s’hi van afegir dos
més, Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar, situats al sud de la ciutat de Girona seguint l’eix
d’infraestructures principal i on es concentra un important nus viari i ferroviari, l’aeroport, el polígon
industrial de Riudellots, el Centre Internacional de Mercaderies (CIM) de la Selva, etc.
A grans trets, la coincidència final entre l’àmbit del PDUSUG i la unitat de paisatge «Pla de
Girona» definida en el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, és molt exacta. Aquesta
unitat de paisatge esmentada no s’hauria tingut en compte si no hagués estat per la presència i
la força del fet urbà de Girona, que li dona una suficient identitat pròpia perquè resti separada de
la seva unitat de paisatge natural: la Plana de la Selva. La diferència més rellevant entre una i
l’altre és que mentre el PDUSUG engloba tots els municipis de la zona atenent als seus límits
administratius, el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines prima la uniformitat del paisatge
i dels processos que tenen lloc al seu interior, restringint així l’àmbit territorial al que és estrictament
la plana i dotant-la, conseqüentment, d’una superfície menor tal com mostra el mapa 3.
Pels autors d’aquest estudi, el més encertat sembla establir uns límits que siguin adequats
pels seus propòsits, és a dir, els més òptims de cara a la formulació de la proposta del Cinturó
Verd. L’àmbit del PDUSUG compleix amb els requisits d’englobar la realitat funcional urbana i la
realitat paisatgística, ampliant-la fins a zones boscoses i muntanyoses adjacents a la plana que
són bàsiques per mantenir uns mínims de coherència territorial. Les Gavarres, el volcà de la
Crosa de Sant Dalmai –ambdós zones PEIN-, les muntanyes de Bescanó o els boscos que
s’estenen des del Ter fins al peu del Rocacorba requereixen de ser tractats de manera que es
visualitzin com a espais integrats en un sol marc territorial, prescindint i deixant enrere velles
formulacions que els consideraven des de la insularitat. Al mateix temps, els espais periurbans i
rururbans, les urbanitzacions, els polígons industrials sota influència de Girona, les infraestructures
viàries i ferroviàries que fragmenten el paisatge i les noves polaritats com l’aeroport Girona –
Costa Brava han d’incorporar-se dins del mateix marc, que és dinàmic per definició.
Així doncs, a efectes pràctics, s’estableix un àmbit de treball que agafa els 14 municipis del
PDUSUG afegint-n’hi 5 més: Caldes de Malavella, Campllong, Cassà de la Selva, Sant Andreu
Salou i Sils, que es troben més al sud, fins agafar tota la riba del riu Onyar i gran part del mosaic
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agroforestal propi de la plana. No és aquesta una decisió arbitrària, sinó que respon bàsicament
a les necessitats de connectivitat ecològica i paisatgística d’una zona afectada per una gran
pressió antròpica, base i raó de ser de l’anella verda.

2.2. Estructura paisatgística de l’àrea urbana de Girona
Pel que fa a l’estructura del paisatge, una primera anàlisi a partir dels usos de les cobertes del
sòl (2003) del conjunt de l’àrea urbana de Girona (45.089,70 Ha) mostra que la major part de la
superfície, en una proporció del 57,2%, està ocupada per terrenys forestals. Els conreus representen un 32,6% i l’espai construït gairebé un 10%. Comparant els usos de l’any 2003 amb els
de l’any 1993 es visualitza com hi ha hagut un creixement destacable de la superfície urbanitzada,
la qual ha ocupat bàsicament antics terrenys agrícoles. Les forests han crescut gairebé un 1%,
degut principalment a l’abandonament dels conreus. La formulació d’un escenari de futur prenent
com a base el sòl classificat actualment com a urbanitzable permet teoritzar que la tendència es
mantindrà més o menys estable, alhora que es visualitza com el major desenvolupament urbanístic
es concentra cap al sud del continuum urbà: en el triangle format per Fornells, Salt i Vilablareix.
Degut principalment a l’efecte del relleu i a la disposició dels principals accidents geogràfics,
les zones urbanitzades, els boscos i els camps de conreu mostren una major presència i
homogeneïtat paisatgística en diverses àrees concretes de l’àrea urbana, quedant clar que no hi
ha una distribució igual al llarg i ample del territori.
La zona central de l’àrea urbana de Girona és el que es podria denominar la ciutat consolidada, compacta i complexa; una zona densament urbanitzada i poblada que forma un continuum
ben definit que engloba principalment Girona i Salt, amb ramificacions cap a Sarrià de Ter i
Vilablareix. La trama urbana s’organitza de manera radial a partir del valuós nucli històric de
Girona seguint els principals eixos de comunicació en direcció nord-sud i est-oest, donant a lloc
a una característica morfologia en forma de T que es comença a trencar degut a l’existència de
noves zones classificades com urbanitzable, en especial des del sud del nucli de Salt en direcció
a Vilablareix i Fornells de la Selva. Els blocs de pisos de diferents alçades i volums dominen
completament el paisatge urbà, tot i que també es poden trobar cases unifamiliars aïllades i
adossades en determinats barris perifèrics, la majoria d’ells de construcció contemporània. Les
zones verdes interiors han estat durant anys molt deficitàries i la seva creació només ha estat
possible en èpoques recents mitjançant processos de requalificació i esponjament com el que
ha donat a lloc al Parc del Migdia de Girona. Els parcs urbans més importants i la major part
d’espais oberts sempre s’han localitzat a la perifèria, com és el cas de la Devesa gironina o el Pla

Disseny d’un Cinturó Verd per a l’àrea urbana de Girona

2. Àrees urbanes i paisatge. Mètodes de definició i base documental

Cobertes del sòl a l’Àrea Urbana de Girona
Any

Conreus

Boscos

Construït

Aigua

1993

36,8%

56,3%

6,6%

0,3%

2003

32,6%

57,2%

9,9%

0,3%

2015 (escenari tendèncial)

31,2%

56%

12,5%

0,3%

Font: Elaboració pròpia

dels Socs de Salt, situats enmig de zones d’hortes periurbanes que s’estenen principalment
seguint el curs del riu Ter fins a Sant Julià de Ramis.
L’espai riberenc amb el Ter dels municipis de Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Girona, Salt,
Sant Gregori i Bescanó constitueix un sector on el riu i la seva ribera es troba altament humanitzat,
amb l’existència de diversos ponts que creuen el riu i zones densament urbanitzades a les seves
proximitats. Tot i aquest elevat nivell d’antropització, cal remarcar que gran part de la llera del riu
Ter es troba incorporada dins de la xarxa Natura 2000 vista la presència d’espècies d’interès
comunitari com la llúdriga. Una particularitat del seu paisatge és l’existència d’hortes periurbanes
a Bescanó, Girona, Salt i Sarrià de Ter, sent el conjunt format per les hortes de Santa Eugènia i
Salt les més representatives. Ambdues compten amb figures de gestió i s’hi estan desenvolupant
diverses actuacions com la recuperació de zones d’aiguamolls i d’elements patrimonials com
safarejos. El creixement urbanístic d’aquest sector està molt condicionat per l’orografia i s’aprofiten
els espais lliures de la plana al·luvial, com és el cas de Sarrià i Girona, on s’està desenvolupant
el darrer barri de la ciutat a la zona de Domeny, ben a prop del Ter i en direcció a la vall del riu
Llémena, una zona relativament plana i de gran bellesa paisatgística, cosa que l’hi confereix un
elevat potencial de desenvolupament urbà. Referent a les infraestructures, la geografia de la
zona produeix que hi hagi una gran concentració de vies de comunicació: AP-7, N-II, C-66, TAV,
tren convencional, etc., a la vall del Ter entre Pont Major i Campdorà, especialment significativa
a l’alçada de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis, on es localitza un dels principals nusos de
comunicacions de les comarques gironines.

amb la matriu paisatgística original de l’espai. El recent creixement urbanístic de Celrà, produït
en gran part per efecte de la dinàmica metropolitana de Girona, es projecta cap al sud de la
carretera de Palamós i en direcció est, amb una tendència a anar-se aproximant a les Gavarres.
Es tracta d’un creixement en baixa densitat que s’ha desenvolupat a mercè de la requalificació
d’antic sòl industrial reconvertit en residencial. Medinyà, al seu torn, presenta una tendència de
creixement força baixa i concentrada al voltant del nucli existent. Les principals infraestructures
viàries que travessen la zona són l’autopista AP-7 i la carretera N-II, les quals queden gairebé a
tocar a l’alçada de Medinyà, on hi ha un projecte per compactar-les pel corredor de l’autopista i
evitar així l’impacte paisatgístic que suposa el seu pas pel nucli de Medinyà, que es pot definir
com de «carretera-mercat». El projecte de variant de Celrà és un element lineal a tenir en compte
en un futur, ja que està previst que connecti l’est de Celrà amb Medinyà travessant el Ter i la
plana agrícola.
A l’extrem oriental de l’àrea urbana, entre els municipis de Quart, Girona, Llambilles i Cassà
de la Selva. Es localitza un sector de contacte entre el massís de les Gavarres i la plana selvatana,
solcat per diversos torrents que baixen de les muntanyes fins desembocar al riu Onyar. Mentre
que a la part de les Gavarres és muntanyosa i boscosa, a la plana hi ha una clara matriu agrícola
amb fragments de forest al damunt de la qual s’hi localitzen els principals nuclis històrics i cases
aïllades. El creixement urbanístic contemporani es desenvolupa de manera lineal al voltant de la
carretera C-65 i en baixa densitat, partint sempre dels nuclis de població preexistents. La possibilitat
que es conformi un continu construït entre Girona i Llambilles és ben real. Pel que fa a les
infraestructures viàries, cal destacar per sobre de tot la ferida que suposa el pas de la variant de
Girona de la carretera N-II, travessant en gran part el PEIN de les Gavarres des de l’est de la
ciutat de Girona fins a Celrà, enmig de paratges d’alt valor paisatgístic com la Vall de Sant
Daniel.
Des del sud del continuum urbà de Girona fins a les urbanitzacions de Caldes de Malavella i
Sils es troba l’àrea amb més potencialitats de desenvolupament territorial i per això mateix amb
més possibilitats que es produeixin afectacions sobre el paisatge. Aquesta és una zona planera
on històricament s’hi ha desenvolupat activitats agràries, fet que ha donat a lloc a un ric i variat
mosaic agro-forestal al voltant del riu Onyar i els seus múltiples afluents. Els canvis més notables
s’han produït durant el transcurs de la darrera dècada, època en que hi

L’extrem més septentrional de l’àrea urbana de Girona, en el municipi de Celrà i el nucli de
Medinyà, (terme municipal de Sant Julià de Ramis) és un sector planer que compta amb el riu Ter
i el seu bosc de ribera, així com les plantacions i camps agrícoles adjacents, com a elements
amb més valor paisatgístic. El polígon industrial de Celrà, un dels més grans de les comarques
gironines, és un element destacat dins del paisatge d’aquest sector ja que trenca abruptament
11
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ha hagut un elevat creixement urbanístic especialment rellevant als nuclis de població més
propers a la ciutat de Girona i per tant tributaris de la dinàmica funcional d’aquesta. Grans sectors
de Vilablareix situats al voltant de l’antiga llera del riu Güell i també d’Aiguaviva i Fornells de la
Selva s’estan desenvolupant actualment i altres classificats com a urbanitzable es troben en
situació d’espera. La gran quantitat d’infraestructures de transport que travessen la plana de
nord a sud i l’aparició de noves polaritats que generen gran quantitat de fluxos al seu voltant, són
els principals factors a tenir en compte alhora de descriure el paisatge actual i teoritzar en base
a escenaris de futur. Referent a les infraestructures, trobem grans elements lineals que discorren
de manera paral·lela com l’autopista AP-7, l’autovia A-2 (antiga N-II), la via del tren d’alta velocitat
(TAV), el tren convencional d’ample ibèric i el futur gasoducte que ha d’unir Martorell amb Avinyonet
de Puigventós. Aquestes discorren a tocar de l’Aeroport de Girona- Costa Brava, equipament
que està vivint una segona joventut gràcies a l’implantació de les companyies aèries de baix
cost, fet que ha suposat que al seu voltant s’estigui definint un pol econòmic relacionat amb la
logística i la indústria, englobant un àmbit territorial que va des del mateix aeroport fins al polígon
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de Riudellots de la Selva. És aquest un punt que requereix d’una especial atenció, ja que la gran
confluència d’infraestructures de transport i de nous centres econòmics pot generar efectes
adversos cap al paisatge, fragmentant-lo i incidint negativament des de la mateixa estètica formal fins a la connectivitat funcional.
En l’anàlisi de connectivitat d’un paisatge participen un gran nombre de factors que són difícils
de modelitzar, especialment quan no s’analitza la connectivitat concreta per una determinada
espècie i s’opta per avaluar la connectivitat física entre cobertes, també entesa com a connectància.
En el present cas s’ha primat l’avaluació de la connectivitat entre hàbitats vegetals, especialment
els forestals, basant-se en el principi segons el qual aquells llocs ocupats per la vegetació estaran
millor connectats si a prop seu existeixen altres espais també colonitzats per la vegetació natural. L’anàlisi s’ha fet mitjançant l’adaptació a l’escala de treball (1:100.000 en aquest cas) del
model de malla de cel·les ideat per Josep Pintó i Xavier Miquel en el treball esmentat a la
introducció.
Una malla de cel·les de 200 metres de costat s’ha sobreposat al mapa d’hàbitats de Catalunya
(DMAH, 2003), al qual s’hi han afegit prèviament les principals infraestructures de transport
després d’aplicar un buffer de 10 metres i s’han seleccionat només les cel·les que presentaven,
com a mínim, un 60% de recobriment per part dels hàbitats forestals (entenen per forestal qualsevol
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coberta de vegetació natural). La determinació d’aquest llindar del 60% està basat en l’índex de
percolació de Schumacher, que estableix que a partir d’aquest valor la connectivitat a l’interior de
l’espai representat està garantitzada. Les cel·les amb recobriments iguals o superiors al 60%
han constituït la matriu a la qual s’ha aplicat el càlcul de connectivitat. Mitjançant un script d’Avenue
per ArcView, s’ha procedit a comptar per cadascuna d’elles el número de cel·les veïnes, tenint en
compte tant la primera corona (8 cel·les) com la segona corona (68 cel·les). Per tant, el nombre
de cel·les veïnes possibles oscil·larà entre 0 i 8 a la primera corona (radi de 300m des del centre
de la cel·la) i entre 0 i 68 a la segona (radi de 900m), amb un total de 76. Segons el número de
cel·les veïnes existents, la connectivitat s’ha avaluat en les següents quatre categories de valor
creixent:


Primera corona<= 5 cel·les i segona corona<=41 cel·les: classe 1



Primera corona > 5 cel·les i segona corona <=41cel·les: classe 2



Primera corona <= 5 cel·les i segona corona >41cel·les: classe 3



Primera corona > 5 cel·les i segona corona > 41 cel·les: classe 4

La interpretació de cada classe és la següent:
0. Cel·les amb un recobriment de la coberta forestal inferior al 60% .
1. Cel·les aïllades: perifèries de petites masses forestals i fragments de vegetació en entorns
agrícoles o urbans.
2. Cel·les ben connectades amb les cel·les adjacents (primera corona) però amb una
connectivitat deficient o absent a més distància: centres de petites masses forestals.
3. Cel·les amb una connectivitat deficient a curta distància que s’incrementa a la segona
corona: perifèria de les gran àrees forestals.
4. Cel·les ben connectades a totes direccions: nuclis de les grans masses forestals.

El mapa resultant mostra nítidament la localització geogràfica de les àrees vegetals més denses
i per tant amb millor connectància física. Destaquen les grans masses boscoses de les Gavarres,
serralada Transversal i muntanyes de Bescanó, darrer contrafort de les Guilleries. Cap al sud es
visualitzen clarament els grans boscos dels termes municipals de Sils i Caldes de Malavella, els
quals formen un eix que es projecta des del nord-oest cap al sud-est, fins a enllaçar amb el
massís de les Cadiretes. Aquestes àrees es defineixen com els principals nodes de la xarxa
ecològica de l’àrea urbana de Girona i proporcionen refugi i recursos permanents per a les
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espècies animals que hi fan vida. Alhora, fan de centres de dispersió cap a altres indrets del



El riu Ter, des de la plana fluvial de Celrà fins a Bescanó.

territori.



L’extrem boscós de la Serralada Transversal, des del Montaspre (Sant Julià de Ramis i
Palou de Revardit) fins a Bescanó, amb connexions amb l’anterior sector per la Riera d’en
Xuncla i el Riu Llémena, ambdós Natura 2000, entre altres cursos fluvials.



El quadrant est de les muntanyes de Bescanó i la plana de Vilablareix.



El corredor primari sud entre el Volcà de la Crosa i el Massís de les Gavarres, passant pels
camps d’Onyar.



El riu Onyar des de Fornells de la Selva fins a la Crosa de Sant Dalmai, enllaçant amb el
sector anterior pels dos extrems.



L’extrem occidental del Massís de les Gavarres, des de Palol d’Onyar (Quart) fins a la

El model posa de manifest la baixa connectivitat global de l’àmbit d’estudi, vist l’aïllament d’un
node respecte a l’altre, sobretot en el cas dels que circumden el nucli urbà central. Només a
l’extrem nord, tot i la presència de l’autopista AP-7, es detecta un patró de connectivitat més ben
definit gràcies a la relativa bona qualitat del bosc de ribera del riu Ter i d’alguns afluent seus com
són la Riera d’en Xuncla a Sarrià de Ter i el riu Llémena a Sant Gregori, elements lineals que es
defineixen com a els principals connectors. En canvi, a la zona compresa entre el continuum
urbà i l’aeroport de Girona es posa de descobert una dispersió de punts amb valors de connectivitat
baixos, que corresponen als fragments forestals que esquitxen la matriu agrícola o formen part
del mosaic agro-forestal. D’entre aquests fragments destaquen el volcà de la Crosa de Sant
Dalmai, el bosc de la plana de Ca n’arbres, el bosc de Can Garrofa, els boscos de Can Vinyotes
i els boscos de Can Falgueres. A la separació física entre fragments s’hi afegeix l’efecte barrera
causat pel pas del corredor d’infraestructures, ara mateix en fase d’ampliació, i que interromp de
manera evident la ja baixa connectivitat. Pel que fa als cursos fluvials, elements que potencialment
poden ser els principals connectors, destaca la mala qualitat del bosc de ribera de la Riera de la
Torre i especialment del que és el principal riu del sud de l’àrea urbana: l’Onyar. A diferència del
que passa amb el cas del Ter, l’escala d’anàlisi emprada per generar el model només el detecta

muntanya de Sant Julià, passat el congost del Ter.
Per motius de rigor i coherència, els resultats del model es poden comparar amb altres estudis
aplicats al paisatge i a la connectivitat del mateix àmbit territorial, elaborats a instàncies de
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entre els termes de Quart i Girona, lloc on el bosc de ribera està més consolidat.
A mode de conclusió, es pot afirmar que la connectivitat funcional és més reeixida en el
corredor fluvial del riu Ter i a les frondoses àrees forestals que enllacen amb la serralada Transversal, tot i que caldrà observar amb detall els nusos de comunicacions, els desenvolupaments
urbanístics i algunes petites preses que es troben dins del curs del riu. Al sud, els fragments
boscosos isolats, el pas de diverses infraestructures lineals i el mal estat general dels cursos
d’aigua evidencien l’existència de problemes de permeabilitat, encara que no de manera
irresoluble. En aquest punt cal fer notar que el model utilitzat centra tan sols la seva atenció en
les cobertes vegetals i exclou les àrees agrícoles, també utilitzades per diverses espècies animals

-

Agenda 21 comarcal del Gironès.

-

Anàlisi de la connectivitat ecològica a la comarca de la Selva.

-

Anella Verda de Girona.

-

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les Comarques Gironines.

-

Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona.

-

Espais lliures i connectivitat a les Comarques Gironines.

-

Estudi de permeabilitat del corredor d’infraestructures (TGV, AP-7, A-2, ferrocarril) de les
Comarques Gironines.

-

Pla de connectivitat de Catalunya.

-

Pla director de connectivitat funcional del Gironès.

-

Proposta d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat entre el massís de les
Guilleries i l’Ardenya a les comarques de la Selva i del Gironès (en elaboració).

-

Punts negres de connectivitat entre espais NATURA 2000 i PEIN.

per desplaçar-se.
Així doncs, és a partir d’aquesta anàlisi que es poden definir 6 sectors principals on el
manteniment de la connectivitat, ja sigui a l’interior del Cinturó Verd mateix, com entre el Cinturó
Verd i els grans espais naturals amb els que està en contacte, és un aspecte bàsic pel manteniment
de la funcionalitat ecològica, paisatgística i social de tot el sistema. Aquests sectors són els
següents:
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diferents administracions i organismes com l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Girona, el Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA), el Consell
Comarcal del Gironès i el Consell Comarcal de la Selva. D’entre aquests destaquen els esmentats
a la taula següent:

A partir dels resultats del model de malles i cel·les s’intueix una idea inicial del Cinturó Verd
formada pels 6 grans sectors de connectivitat descrits anteriorment. A continuació, i valent-se
principalment del treball de camp, s’ha estudiat de manera detallada cadascun d’aquests sectors
fins a definir de manera més exacta els límits del Cinturó Verd i plantejar propostes d’actuacions.

Per grau d’afinitat, tant la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona1 (Diputació

La metodologia emprada s’ha basat en l’elaboració d’unes fitxes amb un seguit de punts que
cal emplenar sobre el terreny, després d’haver analitzat la informació i cartografia disponible de
cada sector que sigui d’utilitat. En total, es tenen en compte 9 paràmetres:

2

de Girona) com el Pla director de connectivitat funcional del Gironès (Consell Comarcal del
Gironès) són els documents que presenten un major interès i coincidència.
El primer, elaborat al 2006 per l’empresa ARVENSIS, ja defineix, sense nombrar-les, tres de
les àrees de connectivitat esmentades (rius Ter i Onyar i corredor primari sud), posant un especial èmfasi en la connectivitat transversal est-oest de l’àrea urbana de Girona. Alhora, aquest
estudi és el primer que esmenta l’Anella Verda de Girona com a projecte de «prioritat crítica» i
incorpora diverses propostes de permeabilització, sobretot pel que fa a les infraestructures presents
i futures.

1.

Tipus i qualitat del paisatge

2.

Espais d’interès natural

3.

Desenvolupaments urbanístics previstos

4.

Elements singulars d’interès natural

5.

Elements singulars d’interès històric i patrimonial

El segon document, datat del 2007, és obra de la consultoria DEPLAN i presenta uns continguts
de gran interès. Encara que l’àmbit territorial d’estudi es limita al que és estrictament la comarca
del Gironès, els resultats obtinguts arriben a detectar les principals tendències de connectivitat
presents a l’àrea urbana de Girona. Mitjançant la metodologia paramètrica utilitzada originalment
per Marull i Mallarach a l’Àrea Metropolitana de Barcelona3, es realitza el càlcul de l’anomenat
Índex de Connectivitat Ecològica (ICE) i es construeix un model cartogràfic que serveix per
identificar els principals corredors i també aquells sectors més crítics pel que fa a connectivitat.
De nou, es constata certa coincidència de resultats pel que fa a l’important rol dels rius Ter i
Onyar o a l’existència d’un «possible corredor restaurable» al nord de l’aeroport. El model emprat
també a donat lloc a la localització del que anomenen «passeres d’hàbitat», descrites com a
«petites àrees, generalment sense contacte entre si, disposades entre mig d’espais naturals a
connectar o que tenen interès com a punts de refugi o alimentació per a les espècies migratòries
pel fet de localitzar-se en punts estratègics de les seves rutes de desplaçament». Una es troba
a l’alçada de Celrà, agafant tota la plana del Ter després del Congost, i les altres entre Aiguaviva
i l’aeroport i entre Fornells, Llambilles i Quart, englobant el curs de l’Onyar i el mosaic agroforestal adjacent. Tal com observen els autors de l’estudi, hi ha certes coincidències entre les
passeres i la primigènia proposta d’Anella Verda que apareix a l’anterior document del 2006.

6.

Cursos fluvials i qualitat del bosc de ribera

7.

Elements que dificulten la connectivitat i mesures correctores vigents

8.

Punts de connectivitat crítics

9.

Existència de rutes o circuits turístics o de passeig

1

http://www.ddgi.cat/mediambient/docs/diagnosi.pdf
http://www.deplanlegislacion.com/%7Egirones/placonnect.html
3
La connectividad ecológica en el Área Metropolitana de Barcelona. http://www.revistaecosistemas.net/
articulo.asp?Id=288
2
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La correlació entre els resultats del treball de camp, el model d’anàlisi espacial i la cartografia
de referència permet de començar a dissenyar la delimitació exacta del Cinturó Verd i detectar
els indrets que requereixen d’accions més urgents per tal de fomentar la connectivitat, així com
per la preservació dels valors paisatgístics i ecològics. Seguint aquest esquema, es detallen un
seguit de propostes d’actuació dins de cada sector, que prenen una especial atenció en aquells
punts on es detecta un major impacte, definint així un conjunt de punts de connectivitat crítica.
En total s’han trobat 6 punts de connectivitat crítica, cadascun dels quals compta amb un
plànol de detall a escala 1:5.000 i amb una descripció més acurada de les mesures que cal
aplicar. Es pot observar que tots els punts crítics coincideixen amb el pas d’infraestructures de
transports, tot i que en algun cas concret la pertorbació més important es deu als efectes de la
urbanització, ja sigui present o prevista en el planejament.
Finalment, cal esmentar que els límits perimetrals de l’anella s’han perfilat seguint un conjunt de
criteris com: una màxima adequació possible amb a les parcel·les cadastrals; englobar parcs urbans
i periurbans; el nivell d’inundació amb un període de retorn de 500 anys; les masses boscoses; els
camins i carreteres existents; la correspondència amb el planejament municipal i amb el PEIN;
l’existència de punts d’interès patrimonial i identitari; etc.

4. SECTORS PRINCIPALS DEL CINTURÓ VERD

Disseny d’un Cinturó Verd per a l’àrea urbana de Girona

Sectors principals del Cinturó Verd

1. RIU TER

Municipis inclosos: Celrà, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Girona, Salt, Sant Gregori i
Bescanó
Comarques: Gironès

1. Tipus i qualitat del paisatge
El sector inclou tota la riba del riu Ter des de Celrà fins a Bescanó. Es tracta d’un paisatge
eminentment fluvial i d’elevat valor estètic, amb un dens bosc de ribera, plantacions forestals,
hortes i parcs periurbans. El riu circula en direcció est, tot formant diversos meandres i algunes
illes que fan de refugi de fauna enmig d’un territori molt humanitzat. Hi ha fins a 8 ponts que el
travessen, alhora que el curs d’aigua ha de superar freqüents rescloses i endegaments.
Les espècies de ribera que proliferen més són els salzes (Salix sp.), els freixes (Fraxinus sp.),
els àlbers (Populus alba) o els pollancres (Populus nigra). Aquests darrers també són predominants
a les plantacions, al costat del plàtans (Platanus hybrida).
2. Espais d’interès natural
Tota la llera del riu està inclosa dins de la xarxa Natura 2000 per la consideració de Lloc
d’Importància Comunitària (LIC), sota la denominació «Riberes de Baix Ter».
3. Desenvolupaments urbanístics i infraestructures existents i previstes
La única edificació futura possible es localitza a l’interior de la Devesa, a Girona, on es preveu
un pavelló d’esports que ha generat un fort debat ciutadà.
Hi ha dos ponts més en projecte, un dels quals a punt d’executar-se: el que ha d’unir la plaça
de Perpinyà (rotonda del Trueta) amb Pedret. L’altre és el que ha d’unir Santa Eugènia amb
Domeny per les hortes de Santa Eugènia, a Girona. Fins al moment només hi ha una reserva de
sòl.
L’ampliació de l’autopista AP-7, passant dels 4 carrils actual a 8, afecta les deveses de Salt.
Encara en fase de projecte, la solució 3 del corredor Ter – Brugent (C-63 i N-141) preveu un
pont que travessi el sector de manera paral·lela a la canalització de la riera Massana. Les solucions
1 i 2 del mateix projecte proposen que la via passi per sobre del riu Llémena, just abans de la
seva desembocadura al Ter.
4. Elements singulars d’interès natural
Parc de les Deveses de Salt (Salt). Illa del Ter (Girona). Illa dels salzes (Celrà). Cau de les
Goges (Sant Julià de Ramis).

Figura 4.1: El sector del riu Ter s’estén a banda i banda del riu, des del congost de Sant Julià de Ramis fins Salt i
Bescanó.

5. Elements singulars d’interès històric i patrimonial
Parc de la Devesa (Girona). Pont de l’aigua (Girona i Sarrià de Ter). Sèquia Monar i centrals
hidroelèctriques (Girona, Salt i Bescanó).
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6. Cursos fluvials i qualitat del bosc de ribera
Dins del sector, el Ter compta com a principals afluents el Llémena, el Güell, l’Onyar, la riera
d’en Xuncla i el Terri.
En general, la qualitat del bosc de ribera del riu és bona, encara que es poden trobar alguna
excepció, com ara el pas entre la Devesa i el parc de les Ribes del Ter, dins del terme de Girona.

2. EXTREM BOSCÓS SERRALADA TRANSVERSAL
Municipis inclosos: Sant Julià de Ramis, Palol de Revardit, Sarrià de Ter i Sant Gregori.
Comarques: Gironès i Pla de l’Estany

Les nombroses plantacions també han desplaçat el bosc original en alguns indrets.
7. Elements que dificulten la connectivitat i mesures correctores vigents
Al llarg del recorregut es poden trobar algunes petites preses (la més gran, la de Sarrià de Ter)
i endegaments. Aquests elements produeixen un efecte barrera que altera la mobilitat dels peixos.
L’AP-7 va en terraplè per gran part de les deveses de salt abans del viaducte que travessa el
riu. Circulant de manera paral·lela fins desembocar al Ter, hi ha la canalització de la riera de la
Massana.
8. Punts de connectivitat crítics
La canalització de la riera Massana és una barrera impenetrable per moltes espècies i
compromet la connectivitat del Ter a l’alçada de Salt, on queda com a pas el que és la llera del riu
exclusivament.
L’ampliació de l’autopista pot servir per permeabilitzar el tram en terraplè abans del viaducte.
Tot i que encara no s’ha aprovat, i per això mateix no hi ha cap projecte constructiu damunt la
taula, l’opció 3 del corredor Ter – Brugent preveu que el traçat de la carretera segueixi paral·lel a
la riera Massana, esdevenint una nova barrera potencial que comprometi la connectivitat.

Figura 4.2: Aquest sector abasta el mosaic agroforestal que s’estén entre Palol de Revardit i Sant Gregori.
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1. Tipus i qualitat del paisatge:
5. Elements singulars d’interès històric i patrimonial:
Grans fragments forestals d’alzina (Quercus ilex), amb roure martinenc (Quercus humilis) i
amb la presència de pinàcies que en ocasions arriben a emmascarar el bosc originari. El paisatge
forestal es concentra a les zones de relleu més muntanyós i s’alterna amb espais lliures ocupats
per conreus, alguna granja, masies i cases aïllades a les valls. Presència de nombroses rieres i
torrents amb un bosc de ribera d’una bona qualitat global. És, en conjunt, un paisatge d’una gran
qualitat estètica i d’un alt valor ecològic.

2. Espais d’interès natural:
Destaquen la riera d’en Xuncla (o, abans, el torrent de Riudelleques) i el riu Llémena, ambdós
inclosos dins de la xarxa Natura 2000 per l’existència de Llocs d’Interès Comunitari (LIC) i amb
caràcter connector entre el Ter i el PEIN Rocacorba. La inclusió de la riera d’en Xuncla es deu a
la presència del barb de muntanya (Barbus meridionalis) i a l’existència de vernedes i altres
boscos de ribera afins (Alno-Padion). Al seu torn, el Llémena incorpora fins a 9 hàbitats i 8
espècies animals d’interès comunitari.

3. Desenvolupaments urbanístics i infraestructures existents i previstes:
La majoria de les zones classificades com a urbanitzable es troben a la plana, al voltant dels
nuclis de població existents, com és el cas de Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Girona i Sant
Gregori. Diversos polígons industrials de mida petita o mitjana s’han desenvolupat de manera
aïllada i ocupant antics terrenys destinats a l’agricultura.

Ermita de Santa Afra (Sant Gregori). Església de Sant Medir (Sant Gregori). Molins fariners de
la riera Rimau, d’en Xuncla i de la Rasa (Sant Gregori, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis).
Castell de Montagut (Sant Julià de Ramis). Església de Sant Pau (Sarrià de Ter).

6. Cursos fluvials i qualitat del bosc de ribera:
Dins d’aquest sector es detecten fins a un total de 10 rius o rieres de certa rellevància i amb
aigües permanents, tot i els períodes d’estiatge estival. Els més importants són el riu Llémena i
la riera d’en Xuncla, inclosos els dos dins de la xarxa Natura 2000.
A nivell general, el bosc de ribera compta amb una qualitat entre alta i acceptable, trobant-se
espècies típiques com el vern (Alnus Glutinosa), l’om (Ulmus Minor), l’àlber (Populus Alba) o el
pollancre (Populus nigra). La qualitat baixa de manera preocupant prop de les zones més
humanitzades. Un exemple es troba a Sarrià de Ter, on la construcció d’un pont sobre la riera
d’en Xuncla a l’alçada de Can Renoc ha suposat l’eliminació gairebé total dels arbres de ribera.

7. Elements que dificulten la connectivitat i mesures correctores vigents:
Al tractar-se d’una zona eminentment boscosa i relativament poc humanitzada, la connectivitat
només es veu afectada a les zones més perifèriques localitzades prop de la plana al·luvial del
Ter, on es concentren les infraestructures de transport i la superfície construïda. El nus de
comunicacions de Sant Julià de Ramis és especialment conflictiu.

La urbanització del Golf Girona és un element a destacar, ja que afecta zones forestals i el
curs de diversos torrents.
Entre les infraestructures de transport destaquen la N-IIb, la C-66 i l’autopista AP-7, la qual
està previst d’ampliar a 8 carrils per absorbir el trànsit de la A-2 (antiga N-II). En els propers anys
s’hi afegirà el TAV i també l’anomenada variant de Bescanó (N-141).

L’autopista AP-7 és el factor de permeabilitat més important. En el seu recorregut es troben
diversos passos de fauna que coincideixen amb els cursos fluvials, que s’han hagut de salvar
mitjançant la construcció de ponts o viaductes.
La N-II, després de deixar de ser una via urbana, s’enfila per la Costa Roja entre la muntanya
de Sant Julià i el Montaspre, on hi ha un parell de passos de fauna.

4. Elements singulars d’interès natural:
Les dues pedreres que hi ha al Montaspre trenquen amb la continuïtat paisatgística.
Salt del Timbarro a la riera d’en Xuncla (Sarrià de Ter). Volcà de Can Guilana (Sarrià de Ter i
Sant Julià de Ramis). Confluència del torrent de Rimau i el torrent de Riudelleques (Sant Gregori).
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La C-66 produeix un efecte barrera al corredor que uneix Girona amb Banyoles, a les faldes
del Montaspre.
El traçat del TAV preveu el soterrament de la major part de la línia en aquest sector mitjançant
tres túnels: el de Sarrià (4.680m), el de Montagut (680m) i el del Montaspre (695m). També es
preveu un viaducte de 318m sobre la C-66.

3. VILABLAREIX - BESCANÓ
Municipis inclosos: Vilablareix, Bescanó i Aiguaviva
Comarques: Gironès

8. Punts de connectivitat crítics:
Es detecten dos punts que requereixen d’accions immediates i que coincideixen amb el pas
d’infraestructures de transport:
-Costa Roja: pas de la N-II i la AP-7 entre la muntanya de Sant Julià i el Montaspre.
-Corredor C-66: pas de la carretera que uneix Girona amb Banyoles, entre el Montaspre i el
Serrat d’en Ginesta.

9. Existència de rutes o circuits turístics o de passeig:
En aquest sector hi ha marcats dos circuits turístics que entren dins l’oferta «El Gironès, terra
de passeig», iniciativa del Consell Comarcal del Gironès. Són la ruta per la Vall d’en Xuncla
(Sarrià de Ter) i la ruta del molins (Sant Gregori).
Hi són marcades diverses rutes en BTT.

Figura 4.3: El sector entre Bescanó i Vilablareix comprèn el conjunt de boscos i camps que es mantenen a ponent
del traçat del’AP-7.
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1. Tipus i qualitat del paisatge:
5. Elements singulars d’interès històric i patrimonial:
Sector que s’ubica a mig camí entre el vessant est de les muntanyes de Bescanó i el pla de
Girona, a la banda esquerra de l’autopista AP-7. La banda de muntanya està ocupada bàsicament
per superfície forestal, amb l’alzina (Quercus ilex) com a espècie predominant, tot i que també hi
ha camps de conreu delimitats per feixes que salven el desnivell, un parell d’indústries de magnitud considerable i la urbanització de Montfullà, que arriba fins a la mateixa plana agrícola. En
aquesta zona hi ha cases disperses i alguna masia, a tocar de polígons industrials com el de
Montfullà, Torre Mirona i Vilablareix. Entre els cursos fluvials que travessen el sector destaquen
la riera de Mus i el Masrocs.
Forma, en conjunt, un mosaic agroforestal de qualitat estètica remarcable que fa de tampó
entre la taca urbana de Girona i Salt i les muntanyes de Bescanó.

2. Espais d’interès natural:
No hi ha cap espai d’interès natural amb figura de protecció dins del sector.

3. Desenvolupaments urbanístics i infraestructures existents i previstes:
El creixement d’Aiguaviva (urbà i urbanitzable) forma una continu construït a la banda nord de
la carretera GI-533, que segons el planejament vigent pot arribar fins a la mateixa AP-7, ja que hi
ha un sector industrial urbanitzable delimitat per sobre del torrent de Can Garrofa.
A Bescanó, la plana agrícola compresa entre la riera de Mus i la urbanització de Montfullà (Pla
d’en Pol) es preveu urbanitzar parcialment pel sud segons el nou POUM (actualment en informació
pública).

Ermita de Sant Roc (Vilablareix). Nucli antic de Vilablareix.
6. Cursos fluvials i qualitat del bosc de ribera:
Els cursos fluvials més destacables són la riera de Mus i el torrent de Masrocs.

7. Elements que dificulten la connectivitat i mesures correctores vigents:
El pas de la carretera N-141 per Montfullà (Bescanó) trenca la continuïtat forestal que enllaça
el bosc mediterrani amb el Ter. Només hi ha una OD que salva la sèquia de Bescanó.
Dins el terme d’Aiguaviva, la GI-533 i el creixement urbanístic lineal que es configura al seu
voltant destaquen com a un punt que posa en perill la connectivitat funcional.
El traçat de la línia de 400kv Sentmenat – Baixas està previst que passi propera a aquest
sector.

8. Punts de connectivitat crítics:
Tot i quedar fora del Cinturó Verd, es recomana revisar el planejament d’Aiguaviva.

9. Existència de rutes o circuits turístics o de passeig:
Hi ha alguna ruta en BTT marcada dins d’aquest sector. Pel que fa als recorreguts marcats a
peu, n’hi ha que hi transcorren parcialment, encara que cap remarca cap indret concret del
sector.

Pel que fa a infraestructures viàries, es projecta un nou pont que ha d’unir Aiguaviva i el
Perelló (Vilablareix) per sobre l’AP-7.

4. Elements singulars d’interès natural:
No es detecta cap element natural d’especial interès.
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4. CROSA DE SANT DALMAI-GAVARRES
Municipis inclosos: Bescanó, Aiguaviva, Fornells de la Selva, Llambilles i Quart.
Comarques: Gironès

Qualitativament, aquest mosaic és estèticament molt atractiu, encara que el nivell baixa de
manera alarmant prop dels nuclis industrials i les vies de comunicació, on es poden trobar exemples
del fenomen de les «carreteres mercat».
2. Espais d’interès natural:
El volcà de la Crosa de Sant Dalmai forma part del PEIN. L’extrem est d’aquest sector enllaça
amb el PEIN Gavarres.

3. Desenvolupaments urbanístics i infraestructures existents i previstes:
És el sector que presenta més pressió humana. La seva importància rau en el fet de ser el
darrer territori contigu no urbanitzat al sud de l’àrea urbana, clau per connectar les Gavarres amb
les Guilleries. Tot i això, existeix, està en curs o es contemplen les següents pertorbacions:

-Ampliació dels polígons industrials de Fornells de la Selva i d’Aiguaviva.
-Promoció d’habitatges al sud d’Aiguaviva, a tocar de Riudellots (Mas Vinyoles).
-Desdoblament de la A-2, AP-7 i C-25 (Eix Transversal).
-Enllaç de l’A-2 amb l’AP-7 a l’alçada del bosc de Can Garrofa, entre Aiguaviva i Fornells.
Figura 4.4: Aquest sector del Cinturó Verd fa referència al mosaic agroforestal que s’estén entre l’aeroport i Fornells
de la Selva i uneix els espais naturals de la Crosa de Sant Dalmai i les Gavarres.

1. Tipus i qualitat del paisatge:

-Futura variant de la C-65 a Llambilles.
-Construcció de la via del TAV.

Paisatge de mosaic agroforestal, amb fragments boscosos de mida petita i mitjana enmig de
camps de conreu i plantacions arbòries. Tot i que es tracta d’una plana al·luvial, el terreny presenta una ondulació destacable i és solcat per diversos torrents i rieres. Els alzinars són les

-Creixements vinculats a l’aeroport i a la logística, com la segona pista i el CIM La Selva. Pas
del gasoducte Martorell – Avinyonet de Puigventós.

comunitats forestals dominants, encara que també s’hi poden trobar pinedes. Els conreus
majoritaris són de tipus extensiu i de secà, havent-n’hi també algun de regadiu junt amb camps
de fruiters prop de l’Onyar. Infraestructures lineals, polígons industrials i nuclis de població
apareixen en aquest sector degut a la facilitat topogràfica. Hi proliferen les cases i masies aïllades
i les explotacions ramaderes de tipus intensiu.

4. Elements singulars d’interès natural:
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5. ONYAR

5. Elements singulars d’interès històric i patrimonial:
Església de Sant Andreu d’Estanyol (Bescanó). Ermita de Sant Cristòfol del Bosc (Llambilles).

6. Cursos fluvials i qualitat del bosc de ribera:

Municipis inclosos: Vilobí d’Onyar, Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva, Sant Andreu
Salou i Campllong
Comarques: El Gironès i la Selva

Els torrents i rieres que transcorren per aquest sector es poden dividir entre els que neixen a
les muntanyes de Bescanó (torrent de Can Garrofa, riera d’en Vinyes i la riera de la Torre) i els
que ho fan a les Gavarres (riera del Corb, torrent de la Rabassa i riera de Celrè). La qualitat del
bosc de ribera varia segons el tram concret del seu curs, encara que al passar enmig de camps
de conreu sol baixar considerablement. El cas singular de la riera de la Torre és un exemple clar.

7. Elements que dificulten la connectivitat i mesures correctores vigents:
Com era de preveure, el corredor d’infraestructures que agrupa AP-7, A-2 i TAV és l’element
que dificulta més la connectivitat. Actualment estan habilitats diversos passos de fauna que es
localitzen en aquells punts on hi ha torrents i rieres i també alguns ponts i passos subterranis.
Alguns d’aquests passos són d’una mida molt reduïda i dissenyats de manera que no afavoreixen
la connectivitat, requerint millores.
La C-65 i la via del tren convencional també fan de barreres, però són més permeables que
les anteriors.

Figura 4.5: El sector de l’Onyar comprèn l’espai situat a banda i banda del riu en el tram entre Vilobí i Campllong.

1. Tipus i qualitat del paisatge:
8. Punts de connectivitat crítics:
El tram del corredor d’infraestructures entre l’aeroport i on comença la conurbació de Girona
és, potser, el punt més crític de tota l’àrea urbana i serà objecte d’una especial atenció.
9. Existència de rutes o circuits turístics o de passeig:
Per l’est del sector s’hi troba la via verda Girona – Sant Feliu de Guíxols, habilitada especialment
per bicicletes. Al seu costat, hi ha una xarxa de rutes en BTT que lliguen la plana amb les
Gavarres.
De rutes a peu només n’hi ha una de senyalitzada, la que voreja el volcà de la Crosa, inclosa
dins del catàleg «Gironès, terra de passeig», iniciativa del CC del Gironès.

Inclou el llit i les ribes del riu Onyar entre Sant Dalmai (Vilobí d’Onyar) i Campllong, enmig de
camps de conreu de regadiu i de secà. El grau d’humanització de la zona és elevat, fins al punt
de no travessar cap fragment forestal significatiu, però si nombroses infraestructures i espais
urbanitzats, destacant el polígon industrial de Riudellots de la Selva. Degut a l’elevat grau
d’humanització de l’entorn, el bosc de ribera es troba generalment força degradat i en molts
punts és substituït per les bardisses.
No és un paisatge d’elevada qualitat estètica, però si que té una gran importància funcional
per a la connectivitat.

2. Espais d’interès natural:
No afecta cap espai d’interès natural amb figura de protecció.
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3. Desenvolupaments urbanístics i infraestructures existents i previstes:
Al voltant del riu es preveu d’urbanitzar dos sectors dins del terme de Vilobí, continus al nucli
urbà, i un gran sector dins del polígon industrial de Riudellots de la Selva, molt proper a la llera de
l’Onyar.

6. EXTREM OCCIDENTAL DEL MASSÍS DE LES GAVARRES

Municipis inclosos: Quart, Girona, Celrà i Sant Julià de Ramis.
Comarques: Gironès.

4. Elements singulars d’interès natural:
No n’hi ha cap.

5. Elements singulars d’interès històric i patrimonial:
No n’hi ha cap.

6. Cursos fluvials i qualitat del bosc de ribera:
L’Onyar transcorre enmig de camps de conreu, en una zona d’alta influència antròpica, cosa que
repercuteix en un bosc de ribera on s’alternen zones de bona qualitat amb d’altres de no tanta,
donant un resultat global força mediocre. Les primeres coincideixen amb aquells punts on es conserven fragments de bosc mediterrani en els terrenys adjacents. Hi ha trams concrets –com al pont del
TAV- on el bosc gairebé arriba a desaparèixer. A més, en alguns punts s’han detectat abocaments
il·legals de tota mena d’andròmines, especialment runa. Espècies típiques com el vern (Alnus glutinosa) han estat substituïdes per les de creixement més ràpid com el pollancre (Populus nigra) o
l’acàcia (Robinia pseudoacacia), arbres que creixen enmig d’un entorn molt embardissat.
7. Elements que dificulten la connectivitat i mesures correctores vigents:
La baixa qualitat global del bosc de ribera ja és, per si mateixa, un aspecte que repercuteix
negativament en la connectivitat.
Totes les infraestructures de comunicació travessen el riu mitjançant ponts que permeten el
flux d’espècies. Tot i això, durant la recent construcció d’alguns d’ells, com el que permet el pas
del TAV, s’ha eliminat pràcticament el bosc de ribera, aspecte que requereix d’actuacions de
restauració. També hi ha algun gual o endegament transversal de mida petita que creuen el riu.
8. Punts de connectivitat crítics:
No es localitza cap punt crític dins de l’àmbit.
9. Existència de rutes o circuits turístics o de passeig:
No hi ha cap ruta que segueixi completament el curs de l’Onyar, però si alguna que hi passa
parcialment o a prop.
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Figura 4.6: Aquest sector fa referència a l’espai de contacte entre el
Pla de Girona i les Gavarres, entre Quart, Girona i Sant Julià de
Ramis.
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1. Tipus i qualitat del paisatge:
Paisatge bàsicament forestal que ocupa el vessant oest de les Gavarres (inclosa la muntanya
de Can Ribes), des de Quart fins la muntanya de Sant Julià, tot i que també agafa la plana
al·luvial de l’Onyar abans d’entrar a Girona per la Creueta.

La variant de Girona de la N-II travessa l’espai de sud a nord, esdevenint un element
omnipresent al llarg del sector.
Al congost del Ter es forma un nus de comunicacions aprofitant la confluència de la N-II i la C66. També hi passa la via del ferrocarril.
Hi ha una línia elèctrica de 132 KV que travessa part del sector.

És, bàsicament, una zona muntanyosa de formes arrodonides que descendeix amb un pendent
prou pronunciat fins a plana agrícola i urbanitzada. Degut al relleu no hi ha pràcticament conreus
i s’hi poden trobar diverses cases i masies aïllades, moltes d’elles abandonades. Les espècies
que s’hi troben són les típiques del bosc mediterrani, com l’alzina (Quercus ilex) i l’alzina surera
(Quercus suber), al costat de pinedes de pi pinastre (Pinus pinaster), pi pinyer (Pinus pinea) i pi
blanc (Pinus halepensis). En els punts més enclotats s’hi pot trobar alguna clapa de castanyeda

4. Elements singulars d’interès natural:

(Castanea sativa). Pinedes i brolles ocupen extensions considerables dins d’aquest sector,
especialment allà on el bosc original ha patit processos de degradació, degut sobretot als incendis
forestals (sobretot el de 1983). Al voltant dels torrents hi creixen petits bosquets de ribera.

5. Elements singulars d’interès històric i patrimonial:

La qualitat d’un paisatge boscós i sempre verd com aquest és innegable, encara que es veu
perjudicat per la presència de la N-II i d’àrees urbanitzades mancades de criteri estètic, com els
habitatges Barceló o el barri gironí de Font de la Pólvora.

No hi ha cap element natural puntual que sigui d’especial rellevància.

Castell de Sant Miquel (Girona). Castell de Sant Julià (Sant Julià de Ramis). Ermita dels Sants
Metges (Sant Julià de Ramis). Restes ibèriques de Castellum Fractum (Sant Julià de Ramis).
Monestir de Sant Daniel (Girona). Fonts de Sant Daniel (Girona).

6. Cursos fluvials i qualitat del bosc de ribera:
2. Espais d’interès natural:
Gairebé tota la part de muntanya del sector es troba dins del PEIN Gavarres. També hi ha
zones protegides a nivell local per Plans Especials, com és el cas de la Creueta i les Pedreres,
a Girona.

3. Desenvolupaments urbanístics i infraestructures existents i previstes:
Producte de la topografia i de les limitacions que imposa el PEIN, a la part de muntanya no es
preveu cap desenvolupament urbanístic ni cap infraestructura rellevant. Els únics moviments es
presenten a la vall de l’Onyar entre Quart i Girona, zona molt humanitzada.
A Palol d’Onyar (Quart), els terrenys situats enmig de l’Onyar i de la C-65, on ara hi ha petites
indústries disperses, està classificat com a urbanitzable segons el planejament urbanístic del
municipi. També a la Creueta, s’està construint el Parc Tecnològic de la UdG en una zona molt
propera al riu.

Hi ha molts torrents que baixen de les Gavarres fins desembocar a l’Onyar o al Ter, tot i que la
majoria només porten aigua en època de pluges. Aquest fet condiciona el desenvolupament del
bosc de ribera que es troba generalment ben desenvolupat, sobretot en aquells indrets més
enclotats i allunyats de l’acció humana. Es poden trobar espècies com el vern (Alnus glutinosa),
l’àlber (Populus alba), el freixe (Fraxinus angustifolia), el saüc (Sambucus nigra) o el pollancre
(Populus nigra). La qualitat és bona a nivell general, tot i que en el cas concret del Galligants la
comunitat de ribera desapareix progressivament a mesura que el riu s’endinsa a Girona, a la vall
de Sant Daniel, on circula canalitzat pel tram final abans de desembocar a l’Onyar.
La qualitat és bona a nivell general, tot i que en el cas concret del Galligants la comunitat de
ribera desapareix progressivament a mesura que s’endinsa a Girona, a la vall de Sant Daniel, on
circula canalitzat pel tram final abans de desembocar a l’Onyar.
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El mateix Onyar presenta unes condicions acceptables abans d’endinsar-se pel nucli de Girona,
on circula canalitzat i perd completament les condicions naturals no sòls de la vegetació sinó
també del llit fluvial.
7. Elements que dificulten la connectivitat i mesures correctores vigents:
La variant de la carretera N-II creua el sector des de la Creueta (Girona) fins a la muntanya de
Sant Julià (Sant Julià de Ramis), sempre en un entorn forestal que forma part del PEIN «Gavarres».
Per no comprometre completament la connectivitat est-oest es van habilitar fins a 25 punts de
pas en forma de passos de fauna, viaductes, túnels i falsos túnels.
El congost del Ter exerceix d’obstaclea al moviment d’espècies en direcció nord-sud, ja sigui
pel cabal del riu com per la velocitat que porta l’aigüa. El traçat de la via del ferrocarril i de la C66 que en aquest sector del congost segueixen paral·les al riu no fa sinó accentuar les dificultats
a la connectivitat en aquest punt.
L’elevat grau de desenvolupament urbanístic que presenta la plana al·luvial de l’Onyar, entre
Quart i Girona és un obstacle als desplaçaments de la fauna que utilitza el corredor de l’Onyar.
La presència de dues pedreres a la muntanya de Can Ribas esdevé un important element
pertorbador del la qualitat visual del paisatge i de la connectivitat, tant ecològica com paisatgística.

8. Punts de connectivitat crítics:
Les vies de comunicació que ressegueixen l’àrea de contacte entre les Gavarres i el Pla de
Girona, entre els nuclis de Palol d’Onyar i la Creueta, junt amb l’alt grau de superficie urbanitzada
que presenta aquest tram pot portar a una impermeabilització dels fluxos ecològics entre les
Gavarres i el Cinturó Verd en aquesta àrea.
El congost del Ter és una barrera natural, l’efecte de la qual es veu multiplicat pel traçat de les
vies de comunicació i la densitat de l’espai construït.

9. Existència de rutes o circuits turístics o de passeig:
S’han habilitat diverses rutes a peu o en bicicleta a l’interior d’aquest sector per part de diverses
administracions i més d’una vegada se solapen els recorreguts. El castell de Sant Miquel és un
dels punts on conflueixen moltes de les rutes, igual que a la vall de Sant Daniel.
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AEROPORT-FORNELLS

z
z

Localització:
Es situa entre l’Aeroport Girona – Costa Brava i el polígon industrial de Fornells de la Selva.
Comarca:
El Gironès

z
z
z
z
z
z

Municipis:
Aiguaviva i Fornells de la Selva

z
z

Justificació:
En aquest punt es concentra el pas de la major part d’infraestructures de transport que formen
l’eix mediterrani, és a dir, l’autopista AP-7, la carretera A-2 i el TAV. Conformen, en conjunt, una
barrera gairebé impenetrable que compromet la connectivitat transversal entre les Guilleries i les
Gavarres pel pla de Girona.
Es considera que amb el recent desdoblament de la A-2 s’ha perdut una bona oportunitat per
aplicar criteris de bones pràctiques pel que fa a mesures de permeabilitat, cosa que requereix
actuacions de millora a posteriori (reconsiderant algunes de les propostes del CILMA no
acceptades) i també que es tinguin en compte un seguit de mesures correctores davant de la
imminent construcció de la plataforma del TAV, de l’ampliació de la AP-7 i del mateix enllaç entre
la A-2 i l’AP-7.

z

Nou obra de drenatge (OD) Marc 5xvar. metres a can Pou, a l’AP-7 (CILMA).
Aplicar mesures de bones pràctiques paisatgístiques a l’autovia A-2.
Ampliació de les OD que transcorren sota l’autovia A-2 i habilitar-los com a pas de fauna.
Construcció del viaducte de can Gibert (200 metres), a l’enllaç entre la A-2 i l’AP-7. (CILMA).
Construcció d’un ecoducte «Cinturó Verd Girona sud» a l’A-2
Obra de drenatge i pas de fauna (OD+PF) de can Pla, sota la plataforma del TAV (CILMA).
Fals túnel (200m) de can Vinyotes, pel TAV (CILMA).
Viaducte de 200 metres que salvi la riera de la Torre del pas del TAV (CILMA).
Ecoducte i fals túnel de Mas Gelats (20 i 65 metres respectivament), sobre la plataforma
del TAV (CILMA).
Concentrar la superfície destinada a espais lliures del sector residencial i industrial SUD9
(Mas Vinyoles) als voltants de la riera de la Torre.
Aproximar el traçat del gasoducte al traçat de l’AP-7.

z

Restauració del bosc de ribera al llarg del curs de la riera de la Torre.
z Implementar mesures per guiar el desplaçament de la fauna pels passos que s’hagin habilitat.
z Es desaconsella la interconnexió entre l’autopista AP-7 i l’autovia A-2 passant pel bosc de
Can Garrofa i pel rec de Can Gibert. L’alternativa amb menys impacte contemplada és connectar
els dos eixos viaris aprofitant l’enllaç de l’aeroport. En cas de no ser possible, es remet a les
propostes de millora del CILMA abans esmentades.

Juntament amb les infraestructures esmentades, es projecta la construcció d’un nou gasoducte
que pot produir un nou impacte.

Proposta d’actuacions prioritàries:
z

Construcció d’un fals túnel a Mas Vinyotes (130 metres) a l’AP-7 (al·legació CILMA).
z Nou viaducte de 300m a l’AP-7 sobre la riera de la Torre (CILMA).
z Fals túnel de 250m a can Daniel, a l’AP-7 (CILMA).
z Construcció d’un viaducte de 500m a l’AP-7 que salvi el torrent de Can Garrofa (CILMA).
z

Construcció d’una obra de drenatge i pas de fauna (OD+PF) de 15xvar. metres a la riera
d’en Vinyers (CILMA).
z Nova obra de drenatge i pas de fauna (OD+PF) de 5xvar. metres de Vinyers (CILMA).

Figura 4.7: El feix d’infraestructures que travessa el Pla de Girona en sentit sud-nord fragmenta severament el paisatge
i comporta l’aparició d’importants barreres al desplaçament de la fauna.
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SALT – DEVESES

Localització:
Parc de les Deveses de Salt, prop del Pla dels Socs, entre la sèquia Monar i la riba nord del riu
Ter.
Comarca:
El Gironès
Municipis:
Sant Gregori i Salt

Justificació:
L’autopista AP-7 creua les Deveses i el riu Ter en aquest punt mitjançant un viaducte de 700
metres, una llargada insuficient per salvar l’amplada del conjunt format per hortes periurbanes,
plantacions forestals i la llera del riu que s’inclou dins el Cinturó Verd. Paral·lela a l’autopista
circula la canalització de la riera Massana, formant una fossa de parets gairebé verticals de 4
metres d’alçada per 4 d’amplada i uns 900 metres de longitud. Les dues infrastructures,
conjuntament, redueixen a tan sols 350 metres d’amplada, el que correspon estrictament al llit
ordinari del riu Ter, la connectivitat social i ecològica d’un corredor que potencialment tindria 1,2
km, i afectant la pràctica totalitat de la riba sud del riu.
Al tram final del canal de la Riera Massana hi ha una resclosa que frena el drenatge de
l’aqüífer però que interromp totalment la connectivitat per a la fauna piscícola i amfibia entre la
riera i el Ter.
L’ampliació de l’autopista de quatre a vuit carrils pot potenciar l’efecte barrera actual.
Independentment d’aquestes barreres, a pocs metres a l’oest de la riera Massana es contempla com a opció fer-hi passar un tram de l’anomenat corredor Ter – Brugent (C-63 i N-141), tal
com s’especifica a la proposta de traçat nº3 inclosa a l’avantprojecte. Les solucions 1 i 2 plantegen
el pas pel nord, travessant el torrent d’en Garrep.
A aquesta infraestructura prevista s’hi afegeix el traçat del «bypass» del projecte de línia
ferroviaria de mercaderies , tal i com queda reflectit en els documents del Pla d’Infraestructures
de Transport de Catalunya 2006 – 2026, redactat pel DPTOP.
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Figura 4.8: La riera Massana en el tram en que circula en paral·lel al traçat de l’autopista.

Proposta d’actuacions prioritàries:
z Permeabilització de la riera Massana mitjançant actuacions de bioenginyeria i restauració
del seu bosc de ribera.
z Construcció d’una «escala de peixos» que permeti el pas dels mateixos a la resclosa del
canal de la riera Massana.
z Ampliació del viaducte de l’AP-7 des dels 700 metres actuals a 800 metres, aprofitant
l’ampliació de l’autopista a 8 carrils, (aspecte proposat pel CILMA) sempre que s’efectuï el
soterrament de l’autopista en el tram anterior; per fer-ho coincidir amb el curs abandonat més
allunyat del Ter conservat al Parc de les Deveses, conegut com les Fonts del Ter.
z Construcció d’una nova obra de drenatge (OD) que també serveixi de pas de fauna d’unes
dimensions de 5 x var. metres, (CILMA).
z Descartar la solució nº3 de l’avantprojecte de traçat del corredor Ter – Brugent en benefici
de les solucions 1 i 2, el traçat de les quals haurà de salvar el torrent d’en Garrep mitjançant un
viaducte d’uns 140 metres.
z Descartar la construcció del «bypass» de mercaderies per l’oest de Salt i aprofitar el traçat
soterrat del TAV pel centre de Girona.
z Aproximar el traçat del gasoducte Martorell – Figueres al traçat de l’AP-7 per tal d’afectar
una franja de menys amplada que la prevista actualment.
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BESCANÓ

Localització:
Entrada del riu Ter al pla de Girona per Bescanó.
Comarca:
El Gironès
Municipis:
Bescanó i Sant Gregori

seu torn dificulta alhora la connectivitat social i ecològica, requerint la implementació de mesures
correctores.
La futura construcció del corredor Ter – Brugent (variant de Bescanó), que aglutinarà la N-141
amb la C-63 en una sola via, pot acabar esdevenint una nova barrera si el projecte no contempla
una bona porositat o permeabilització paisatgística, ecològica i social. En aquest sentit, la proposta
plantejada pel CILMA, que transcorre pel polígon de Montfullà, és la de menor impacte.
Proposta d’actuacions prioritàries:
z

Construcció d’una passera sobre el Ter, habilitada per als vianants i els ciclistes, que vingui
a substituir el gual existent (la Pilastra).
z Construcció d’un nou pas inferior entre el nucli de Montfullà i Bescanó que permeti arribar
al Ter des de l’altra banda de la N-141.
z Naturalitzar els marges dels canals que travessen la N-141 per permetre el pas de fauna.
z Descartar les alternatives existents del corredor Ter-Brugent (C-63/N-141) plantejades pel
DPTOP en benefici de la proposta del CILMA, la qual presenta un menor impacte ambiental.
z Garantir la continuïtat dels camins existents i habilitar passos de fauna al llarg del tram 5 del
corredor Ter – Brugent, dins del terme de Sant Gregori.

Figura 4.9: Paisatge agroforestal als voltants de Bescanó.

Justificació:
La vall del riu Ter és el corredor natural utilitzat per comunicar Girona amb l’àrea nord de la
Selva i després amb la Garrotxa a través de la vall del Brugent. El curs del Ter s’obre pas a través
dels relleus de les Guilleries i els contraforts meridionals del sistema Transversal fins que, a
l’alçada de Bescanó, deixa enrera els sectors muntanyosos i s’endinsa a la plana gironina. El
traçat de la carretera N-141 transcorre a tocar dels contraforts de les muntanyes de Bescanó per
Montfullà, tot seguint el curs del Ter de manera paral·lela. L’amplada del riu és una barrera
natural que impedeix en gran part la connectivitat social entre les seves dues ribes. Només es
pot franquejar per un gual que és un pas inutilitzable quan hi ha crescudes. La carretera N-141 al
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RIUDELLOTS DE LA CREU
Justificació:
Localització:
Entre l’hostal «La República» i el nucli de Riudellots de la Creu, al pas de la C-66.
Comarca:
El Pla de l’Estany
Municipis:
Palol de Revardit

Figura 4.10: L’autovia C-66, Girona-Banyoles, consisteix una barrera a la movilitat a través del paisatge.
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La carretera C-66 discorre des de Sant Julià de Ramis i Banyoles, aprofitant el pas natural que
queda entre el Montaspre i l’extrem boscós de la serralada transversal (Montagut i la Mota). És
una via que, per les seves característiques (quatre carrils amb una mitjana de formigó i un volum
de trànsit elevat) impedeix una connectivitat ecològica fluida, limitant el pas de la fauna als
escassos embornals existents i als passos elevats que travessen la carretera i que no estan
habilitats per acomplir aquesta funció.

Proposta d’actuacions prioritàries:
z

Ampliació de l’obra de drenatge que permet el pas de la riera de Riudellots de manera que
s’afavoreixi el pas de fauna a través del conducte.
z Construcció de nous passos de fauna al llarg del tram de la C-66 i implementació de mesures
per guiar el desplaçament de la fauna cap els passos habilitats.
z Adaptació dels dos ponts que actualment travessen la C-66 dins l’àmbit del Cinturó Verd,
per tal de facilitar el pas de les persones.
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SANT JULIÀ – COSTA ROJA

Localització:
A la confluència entre la muntanya de Sant Julià i el Montaspre per la Costa Roja, al nord de
l’àrea urbana de Girona.
Comarca:

bona connectivitat ecològica, tot limitant el desplaçament faunístic als embornals que deixen fluir
les aigües dels torrents i rieres que travessen les infraestructures esmentades.
La propera ampliació de l’autopista AP-7 a vuit carrils, producte de la seva compactació amb
la A-2, pot fer augmentar l’efecte barrera que es produeix en aquest punt, fet que justifica la
necessitat d’implementar mesures correctores en pro d’una connectivitat reeixida.

Proposta d’actuacions prioritàries:

Gironès

z

Construcció d’un fals túnel de 180 metres com a mínim, allà on les cotes topogràfiques ho
permetin (CILMA).
z Ampliació del viaducte del Terri dels 345m actuals a, com a mínim, 500m (CILMA).
z Construcció d’una obra de drenatge (OD) de 5x2 a la Costa Roja, abans del fals túnel
proposat (CILMA)
z Ampliació de les obres de drenatge (OD) de la N-IIa i adaptar-les com a passos de fauna.

Municipis:
Sant Julià de Ramis

Justificació:
La carretera N-II i, sobretot, l’autopista AP-7 aprofiten el pas natural de l’anomenada Costa
Roja, entre la muntanya de Sant Julià i el Montaspre. Les dues vies suposen una interrupció de
la continuïtat de l’espai forestal que existeix entre els dos àmbits i, de retruc, impedeixen una

Figura 4.10: Paisatge del sector del congost de Sant Julià de Ramis i representació dels dos falsos tunels que es proposen: sobre l’autopista AP-7 i sobre la N-II
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CAMPDORÀ - CONGOST DEL TER

Localització:
Punt on la plana de Campdorà s’estreny fins a l’entrada del congost del Ter, i on conflueix el
traçat de la carretera C-66 i la via del ferrocarril Girona-Portbou.
Comarca:
Gironès
Municipis:
Girona, Sant Julià de Ramis i Celrà

Figura 4.12: Traçat en paral·lel de la carretera C-66 i el ferrocarril Girona-Portbou a l’alçada de Campdorà, fet que
augmenta l’efecte barrera de les vies de comunicació.

Figura 4.11: Panoràmica del congost del Ter entre Campdorà, a l’esquerra, i Sant Julià de Ramis.

Justificació:
El pla de Campdorà es troba al nord del terme municipal de Girona, entre la muntanya de Can
Ribes i el riu Ter, just abans que aquest circuli cap el pas del congost de Sant Julià, el corredor
natural utilitzat per la carretera C-66 i el ferrocarril. Tot i que el pla de Campdorà està classificat
com a no urbanitzable i, en part, compta amb una qualificació de «zona de valor agrícola»,
suporta l’existència de nusos de comunicacions i d’infraestructures urbanes bàsiques com la
depuradora i la incineradora, alhora que s’hi troben diverses construccions aïllades.
La confluència de les carreteres d’accés al nord de Girona, la C-66 i la N-II, per mitjà de dos
nusos en alçada i separats uns 500 metres, localitzats a la plana i en ple congost del Ter, produeix
un efecte barrera considerable que necessita mesures de permeabilització. Com que la
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connectivitat entre banda i banda del riu en el sector del congost ja és baixa de manera natural
degut a l’amplada del riu i la velocitat de les aigües del Ter, les mesures proposades es concentren just al final de la plana, entre la muntanya de Can Ribes i la muntanya de Sant Julià, on la
carretera i la via del ferrocarril transcorren paral·leles, deixant només quatre obres de drenatge
que permeten la circulació de les aigües de petits torrents

Proposta d’actuacions prioritàries:
z

Estudiar el cobriment, mitjançant un fals túnel, del tram de la C-66 i de la via del ferrocarril
compresos entre l’enllaç amb la N-II i el torrent de Jonquers.
z Habilitació de les obres de drenatge (OD) existents, com a pas de fauna i implementació de
mesures per guiar el moviment de la fauna a través de les OD habilitades.
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Punts crítics de connectivitat

CREUETA – PALOL D’ONYAR

Localització:
Des del nucli de la Creueta, al costat del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, fins Palol
d’Onyar tot seguint la carretera C-65 i el mateix riu Onyar.
Comarca:
El Gironès
Municipis:
Girona i Quart

(com a Palol d’Onyar), altres encara resten a l’espera d’iniciar les obres tot i tenir el Pla Parcial
aprovat. Aquest és el cas del Pla Parcial «Pla de l’Illa», que pretén urbanitzar un sector de 22 ha,
destinat principalment a usos industrials, el qual delimita amb l’Onyar pel sector oest, la carretera C-250 per l’est, la riera de la Teula pel nord i amb camps de conreu al sud.
Es considera que l’execució total d’aquest Pla Parcial pot acabar consumant el continu construït
adjacent a la C-250, comprometent la connectivitat transversal entre el massís de les Gavarres
i el Cinturó Verd.
Proposta d’actuacions prioritàries:
z

Revisió del planejament urbanístic de Quart, de manera que es reclassifiqui el sector «Pla
de l’Illa» o, per impossibilitat de fer-ho efectiu, es plantegi una redefinició del P.P. tot concentrant
l’espai edificable al sud del sector i concentrant els espais lliures al nord, fins a tocar de la riera
de la Teula.
z Assegurar la condició de sòl no urbanitzable dels terrenys situats entre la Creueta i el Pla
del Moliner.
z Restauració del bosc de ribera i ampliació de les obres de drenatge obertes sota la C-250,
convertint-les en passos de fauna i implementant mesures de guia de les espècies a les seves
entrades.

Figura 4.13: Vista de la Creueta, amb el Parc Tecnològic de la UdG al fons.

Justificació:
La transformació del paisatge ha estat molt intensa en aquesta àrea en els darrers anys.
L’espai construït s’ha incrementat d’una manera notable. Si en una primera etapa es va tractar
d’enclavaments dispersos, com els habitatges Barceló o una multitud de cases aïllades fora de
planejament, durant la darrera dècada s’ha anat configurant un continu urbà planificat que
ressegueix la carretera C-250 des de la sortida de Girona per la Creueta fins arribar a Quart,
especialment visible ja en el terme d’aquest darrer municipi.
L’explicació d’aquest fenomen respon a la particular geografia de Quart, un territori muntanyós
en un 80% del terme municipal, deixant solament la plana al·luvial de l’Onyar com a espai apte
pel creixement del poble. Si bé molts sectors urbanitzables ja s’estan executant o s’han executat
Figura 4.14: Vista de les primeres edificacions del polígon industrial entre la carretera i el curs de l’Onyar.
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6. Més enllà del Cinturó Verd: consideracions sobre el sector sud de l’àrea urbana

Tal com s’ha dit en l’apartat referent a la definició de l’àrea urbana de Girona, la inclusió dins
de l’àrea d’estudi dels municipis de Caldes de Malavella, Campllong, Cassà de la Selva, Sant
Andreu Salou i Sils, tots localitzats al sud de la ciutat de Girona i en plena depressió de la Selva,
responia al fet que en aquest territori es detecta una dinàmica de desenvolupament urbanístic
lligada a la mateixa lògica del sistema urbà, al costat d’altres fenòmens més o menys vinculats
com són la construcció de noves infraestructures de transport i l’aparició de diferents usos d’interès
econòmic o recreatiu.
Tot i que el Cinturó Verd acaba, en el seu extrem meridional, en el riu Onyar i en els camps
adjacents més pròxims a la seva llera, es fa necessari formular unes breus consideracions
sobre aquest bast espai situat a l’extrem sud, el qual compta amb una gran importància a nivell
paisatgístic i també pel seu interès connector, amb clares vinculacions sistèmiques amb el que
és estrictament el Cinturó Verd.
En primer lloc, el manteniment dels sòls agrícoles de la plana es troba contínuament amenaçat
pel creixement urbanístic, l’abandonament del medi rural com a indret apte per a la producció i
per l’impacte de les infraestructures. El mapa d’evolució de les cobertes del sòl, així com els
escenaris de futur elaborats amb models prospectius, donen fe d’aquesta afirmació, obligant a
l’establiment d’estratègies territorials de futur, coordinades a escala supramunicipal, que cerquin
la seva preservació. La continua fragmentació dels espais agrícoles deixa una greu petjada que
acaba afectant la dinàmica ecològica i els valors productius i paisatgístics, especialment els
d’aquells tipus de conreu que són una singularitat del lloc, com és el cas del paisatge de les
plantacions d’avellaners, molt comuns en aquesta zona. A tall d’exemple, el recent projecte de
«ciutat del golf», que segons els seus promotors ocuparia una superfície de 80 hectàrees (inclosos
120 habitatges de nova construcció) situades dins del terme de Vilobí, a tocar amb Caldes de
Malavella, pot acabar fragmentant encara més el mosaic agro-forestal de la zona i comprometent
la connectivitat social i ecològica.
En segon lloc, aquesta part de la plana de la Selva compta amb unes importants zones humides
i inundables, producte de l’existència d’àrees endorreiques o mal drenades. Els espais PEIN de
la riera de Santa Coloma i de l’estany de Sils, incloses dins de la xarxa Natura 2000 com a LIC i
com a ZEPA, protegeixen els hàbitats dels ambients higròfils relacionats amb els riberals de les
rieres i amb les àrees inundables de l’antic estany de Sils, espai que compta amb una rica
diversitat biològica i conforma un paisatge singular, on es barregen espècies mediterrànies amb

d’altres pròpies de climes més freds i humits. Els impactes d’arrel antròpica, tals com la dessecació
per motius agrícoles o la contaminació i eutrofització de les aigües, han estat constants en aquest
espai, cosa que ha repercutit en la seva qualitat tot i l’existència d’un pla de gestió. A aquest
impactes s’hi ha d’afegir el de les infraestructures viàries, ja que es troba situat entre l’autopista
AP-7, la carretera A-2, la via del tren convencional i del traçat de la via del tren d’alta velocitat. Si
bé aquesta darrera infraestructura de recent construcció es troba prou ben permeabilitzada,
igual que el projecte de l’autovia A-2, ara mateix en construcció, no passa el mateix amb l’AP-7,
la qual requereix d’actuacions urgents de foment de la connectivitat, especialment ara quan es
preveu la seva ampliació de quatre a sis carrils.
En tercer i últim lloc, destacar l’existència de grans masses boscoses que es troben entre
Santa Coloma de Farners, Sils i Caldes de Malavella, les quals afavoreixen l’existència de fluxos
ecològics entre les Guilleries i l’Ardenya, esdevenint així un eix de connectivitat funcional estoest de primer nivell. Aquestes forests es troben en zones elevades respecte a la plana selvatana
i, a diferència d’aquesta, hi domina la presència d’espècies vegetals de tipus perennifoli. Exerceixen
com a importants nodes de la xarxa ecològica, encara que la continua presència d’urbanitzacions
i d’eixos viaris que les travessen perpendicularment posa en perill aquesta funció. A les mateixes
infraestructures abans esmentades s’hi ha d’afegir el desdoblament de la C-25 (Eix Transversal)
i l’anomenat Eix Transversal Ferroviari, previst el el Pla d’infraestructures de Transport de Catalunya
2006-2026 (PITC), que transcorren o està previst que transcorrin pel nord-oest d’aquest important
corredor forestal. Aquestes hauran de comptar amb un projecte d’execució altament respectuós
amb l’entorn i amb les relacions sistèmiques del medi territorial.
Tal com s’ha dit en l’apartat referent a la definició de l’àrea urbana de Girona, la inclusió dins
de l’àrea d’estudi dels municipis de Caldes de Malavella, Campllong, Cassà de la Selva, Sant
Andreu Salou i Sils, tots localitzats al sud de la ciutat de Girona i en plena depressió de la Selva,
responia al fet que en aquest territori es detecta una dinàmica de desenvolupament urbanístic
lligada a la mateixa lògica del sistema urbà, al costat d’altres fenòmens més o menys vinculats
com són la construcció de noves infraestructures de transport i l’aparició de diferents usos d’interès
econòmic o recreatiu.
Tot i que el Cinturó Verd acaba, en el seu extrem meridional, en el riu Onyar i en els camps
adjacents més pròxims a la seva llera, es fa necessari formular unes breus consideracions
sobre aquest bast espai situat a l’extrem sud, el qual compta amb una gran importància a nivell
paisatgístic i també pel seu interès connector, amb clares vinculacions sistèmiques amb el que
és estrictament el Cinturó Verd.
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En primer lloc, el manteniment dels sòls agrícoles de la plana es troba contínuament amenaçat
pel creixement urbanístic, l’abandonament del medi rural com a indret apte per a la producció i
per l’impacte de les infraestructures. El mapa d’evolució de les cobertes del sòl, així com els
escenaris de futur elaborats amb models prospectius, donen fe d’aquesta afirmació, obligant a
l’establiment d’estratègies territorials de futur, coordinades a escala supramunicipal, que cerquin
la seva preservació. La continua fragmentació dels espais agrícoles deixa una greu petjada que
acaba afectant la dinàmica ecològica i els valors productius i paisatgístics, especialment els
d’aquells tipus de conreu que són una singularitat del lloc, com és el cas del paisatge de les
plantacions d’avellaners, molt comuns en aquesta zona. A tall d’exemple, el recent projecte de
«ciutat del golf», que segons els seus promotors ocuparia una superfície de 80 hectàrees (inclosos
120 habitatges de nova construcció) situades dins del terme de Vilobí, a tocar amb Caldes de
Malavella, pot acabar fragmentant encara més el mosaic agro-forestal de la zona i comprometent
la connectivitat social i ecològica.
En segon lloc, aquesta part de la plana de la Selva compta amb unes importants zones humides
i inundables, producte de l’existència d’àrees endorreiques o mal drenades. Els espais PEIN de
la riera de Santa Coloma i de l’estany de Sils, incloses dins de la xarxa Natura 2000 com a LIC i
com a ZEPA, protegeixen els hàbitats dels ambients higròfils relacionats amb els riberals de les
rieres i amb les àrees inundables de l’antic estany de Sils, espai que compta amb una rica
diversitat biològica i conforma un paisatge singular, on es barregen espècies mediterrànies amb
d’altres pròpies de climes més freds i humits. Els impactes d’arrel antròpica, tals com la dessecació
per motius agrícoles o la contaminació i eutrofització de les aigües, han estat constants en aquest
espai, cosa que ha repercutit en la seva qualitat tot i l’existència d’un pla de gestió. A aquest
impactes s’hi ha d’afegir el de les infraestructures viàries, ja que es troba situat entre l’autopista
AP-7, la carretera A-2, la via del tren convencional i del traçat de la via del tren d’alta velocitat. Si
bé aquesta darrera infraestructura de recent construcció es troba prou ben permeabilitzada,
igual que el projecte de l’autovia A-2, ara mateix en construcció, no passa el mateix amb l’AP-7,
la qual requereix d’actuacions urgents de foment de la connectivitat, especialment ara quan es
preveu la seva ampliació de quatre a sis carrils.
En tercer i últim lloc, destacar l’existència de grans masses boscoses que es troben entre
Santa Coloma de Farners, Sils i Caldes de Malavella, les quals afavoreixen l’existència de fluxos
ecològics entre les Guilleries i l’Ardenya, esdevenint així un eix de connectivitat funcional estoest de primer nivell. Aquestes forests es troben en zones elevades respecte a la plana selvatana
i, a diferència d’aquesta, hi domina la presència d’espècies vegetals de tipus perennifoli. Exerceixen
com a importants nodes de la xarxa ecològica, encara que la continua presència d’urbanitzacions
i d’eixos viaris que les travessen perpendicularment posa en perill aquesta funció. A les mateixes
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infraestructures abans esmentades s’hi ha d’afegir el desdoblament de la C-25 (Eix Transversal)
i l’anomenat Eix Transversal Ferroviari, previst el el Pla d’infraestructures de Transport de Catalunya
2006-2026 (PITC), que transcorren o està previst que transcorrin pel nord-oest d’aquest important
corredor forestal. Aquestes hauran de comptar amb un projecte d’execució altament respectuós
amb l’entorn i amb les relacions sistèmiques del medi territorial.

Disseny d’un Cinturó Verd per a l’àrea urbana de Girona

Conclusions

7.Conclusions
L’Àrea Urbana de Girona s’estén en bona part per un territori morfològicament planer que
correspon a l’extrem septentrional de la depressió Prelitoral Catalana. Una depressió encerclada
per serres i conjunts muntanyosos: les Gavarres a llevant, els estreps meridionals del sistema
Transversal al nord, i tot un conjunt de serres pel costat de ponent que són l’avançada de les
muntanyes de les Guilleries.
La morfologia planera i la qualitat dels sòls desenvolupats sobre els materials de rebliment de
la depressió va afavorir que, ja des de temps molt antics, la plana fos desforestada i dedicada al
conreu agrícola i que prengués forma el mosaic agroforestal que actualment la caracteritza des
d’un punt de vista paisatgístic. Un mosaic que està constituït per àrees de conreu, bàsicament
de secà, i claps de bosc que ocupen la part alta de les suaus ondulacions que creuen la plana. El
Ter, l’Onyar i el Güell, juntament amb tota la xarxa de rieres i torrents que els hi són tributaris, són
els principals sistemes fluvials que drenen el territori. En molts punts, la vegetació de ribera que
ressegueix el curs d’aigua o les plantacions de pollancres i plàtans establertes a les terrasses
al·luvials s’identifiquen netament en el paisatge i formen línies de verdor que creuen amplis
espais agrícoles.
L’anàlisi de la capacitat del Cinturó Verd per mantenir i potenciar les poblacions d’éssers vius
ha de partir de l’existència d’una xarxa d’hàbitats naturals -constituïda pels fragments forestals
remanents i els elements connectors que els uneixen-, inserida en una matriu agrícola. En aquesta
xarxa els fragments forestals de mida més gran fan la funció de nodes de la xarxa, proporcionant
refugi i recursos permanents per a moltes espècies, al temps que efectuen de centres de dispersió
dels éssers vius. La dispersió s’efectua a traves de les estructures del paisatge anomenades
connectors que posen en relació des d’un punt de vista funcional els diferents espais que formen
part de la xarxa. Al Cinturó Verd la funció de connector és efectuada sobretot per la vegetació de
ribera però també pels mosaics agroforestals, en els quals els marges de conreu hi tenen un
paper fonamental pel desplaçament de petits mamífers i rèptils, així com per a diversos grups
d’aus que els utilitzen com a espais de nidificació i/o de campeig.
El procés de disseny del Cinturó Verd ha identificat sis sectors que presenten una configuració
del paisatge crítica per a la connectivitat (veure apartat 6). Cinc dels casos crítics són deguts a
l’efecte barrera generat pel feix d’infraestructures viàries que travessa el Pla de Girona (AP_7,
N-II / A-II, ferrocarril Barcelona-Portbou i la línia del TAV en construcció actualment) en sentit
sud-nord, mentre que un dels casos es provocat per l’expansió urbana que estrangula una estreta
àrea de connexió entre les Gavarres i el curs de l’Onyar.

S’ha de tenir en compte que fins i tot a una escala regional, les principals vies de comunicació:
l’AP-7, el ferrocarril Barcelona-Portbou, el TAV, i a partir de Blanes també la N-II (futura A-II),
segueixen un traçat que al resseguir longitudinalment la depressió prelitoral, l’efecte barrera que
produeixen tendeixen a aïllar els espais naturals localitzats a la serralada Litoral dels ubicats a la
serralada Prelitoral.
En el cas del Cinturó Verd de l’Àrea Urbana de Girona, la fragmentació induïda pel feix
d’infraestructures compromet tant els processos ecològics propis del mosaic agroforestal de la
plana com, a una altra escala, la connectivitat entre els grans espais naturals que l’envolten: les
Gavarres, a una banda i les muntanyes de Rocacorba i les Guilleries per l’altra.
Un dels casos més compromesos està provocat per l’efecte barrera i la fragmentació dels
hàbitats i el paisatge que provoca el feix d’infraestructures (AP-7, N-II / A-2, TAV) en l’àrea situada al nord de l’aeroport. Actualment en aquesta sector es manté el darrer territori contigu no
urbanitzat al sud de l’àrea urbana, clau per connectar les Gavarres amb la Crosa de Sant Dalmai
i les Guilleries, el qual s’articula al voltant de la riera de la Torre, l’Onyar i el riu Bugantó.
• En aquest sector es proposa la construcció de quatre fals tunels (dos per a l’AP-7 i dos pel
traçat del TAV); quatre viaductes (dos a l’AP-7, un a l’enllaç entre l’A-2 i l’AP-7, un pel TAV);
dos ecoductes (un a l’A-2 i un al TAV); cinc actuacions de millora o nova habilitació d’obres de
drenatge com a passos de fauna; la restauració del bosc de ribera de la riera de la Torre i un
desplaçament més proper a l’AP-7 del traçat previst pel gasoducte.
A Salt, el traçat de l’AP-7 amb un viaducte de longitud insuficient junt amb la canalització de la
riera Massana redueixen a tan sols 350 metres l’amplada el corredor del Ter, fent-lo coincidir
amb el seu llit ordinari. L’ampliació de l’AP-7, més el traçat previst per la C-63/N-141 i el del
bypass de la línia ferroviaria de mercaderies encara comprometran més la funció connectora del
Ter en aquest punt.
• Per solucionar els problemes detectats en aquest punt es proposa l’ampliació del viaducte
de l’AP-7; la permeabilització del canal de la riera Massana; la construcció d’una escala per
peixos a la resclosa; així com descartar la proposta de nou traçat de la C-63/N-141 que passa
per aquest punt crític i també la del bypass ferroviari.
A Bescanó, la particular configuració que pren el curs del Ter i el traçat de la carretera N-141
a l’alçada de Montfullà, molt proper al riu, dificulten la connectivitat social i ecològica tot requerint
la implementació de mesures correctores. La futura construcció del corredor Ter – Brugent (variant
de Bescanó), que aglutinarà la N-141 amb la C-63 en una sola via, pot acabar esdevenint una
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nova barrera si el projecte no contempla una bona porositat o permeabilització paisatgística,
ecològica i social.
• Es proposa, a més d’altres intervencions menors, la construcció d’una passera sobre el
Ter; la construcció d’un nou pas inferior entre el nucli de Montfullà i Bescanó; la naturalització
dels marges dels canals que travessen la N-141 i descartar la proposta de traçat de la C-63/
N-141 per aquest punt.
La carretera C-66, en el tram entre Sant Julià de Ramis i Riudellots de la Creu, presenta un
efecte barrera notable entre el Montaspre i l’extrem boscós de la serralada transversal (Montagut
i la Mota).
• Es proposa construir passos de fauna per sota del traçat de la via de comunicació i ampliar
les obres de drenatge existents per habilitar-les amb aquesta finalitat.
A la Costa Roja, el traçat de la carretera N-II i, sobretot, l’autopista AP-7 comporta una interrupció
de la continuïtat de l’espai forestal que existeix entre la muntanya de Sant Julià i el Montaspre, tot
impedint la connectivitat ecològica i limitant el desplaçament de la fauna. Efecte que l’ampliació
de l’AP-7 a vuit carrils pot agreujar.
• Es proposa la construcció d’un fals túnel; l’ampliació de la llargada del viaducte del Terri i
l’ampliació de les obres de drenatge existents per habilitar-les com a passos de fauna així con
la construcció de noves passeres.
Al pla de Campdorà, a confluència de les carreteres d’accés al nord de Girona, la C-66 i la NII, per mitjà de dos nusos en alçada i separats uns 500 metres, localitzats a la plana i en ple
congost del Ter, produeix un efecte barrera considerable que necessita mesures de
permeabilització
• Es proposa un fals túnel pel tram de la C-66 i de la via del ferrocarril compresos entre
l’enllaç amb la N-II i el torrent de Jonquera, a més d’ habilitar les obres de drenatge existents,
com a passos de fauna.
Al nord de Quart s’ha anat configurant un continu urbà planificat que ressegueix la carretera
C-250 des de la sortida de Girona per la Creueta fins arribar al nucli urbà. L’execució del Pla
Parcial «Pla de l’Illa» pot acabar per consolidar el continu construït adjacent a la C-250, tot
comprometent la connectivitat transversal entre el massís de les Gavarres i el Cinturó Verd.
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• Es proposa la revisió del planejament urbanístic de Quart, de manera que es reclassifiqui el
sector «Pla de l’Illa»; assegurar la condició de sòl no urbanitzable dels terrenys situats entre la
Creueta i el Pla del Moliner i la restauració del bosc de ribera i l’ampliació de les obres de
drenatge obertes sota la C-250, per convertir-les en passos de fauna.
El Cinturó Verd que s’ha dissenyat ha de ser un instrument útil en el planejament territorial
d’un espai tant intensament urbanitzat com és l’Àrea Urbana de Girona. El Cinturó Verd ha de
ser considerat com una estructura multifuncional. Per una banda ha de donar satisfacció a les
necessitats de disposar d’una xarxa ecològica que asseguri la disponibilitat d’hàbitats i la
connectivitat entre els espais naturals. Per l’altra, el Cinturó Verd ha de conservar per a la
població un llegat històric, cultural i estètic condensat en el mosaic format pels paisatges
agroforestals tradicionals, uns paisatges que l’expansió urbana tendeix a fragmentar i a fer-los
més escassos.

8. QUADRE RESUM D’ACTUACIONS PROPOSADES
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Quadre resum d’actuacions proposades

ACCIÓ QUE ES PROPOSA1

MUNICIPI
AIGUAVIVA

SÍMBOL EN EL MAPA

 Construcció del fals túnel de Mas Vinyotes (130 metres) a l’AP-7 (al·legació CILMA).

 Nou viaducte de 300m a l’AP-7 sobre la riera de la Torre (CILMA)

 Fals túnel de 250m Can Daniel, a l’AP-7 (CILMA).

 Construcció d’un viaducte de 500m a l’AP-7 que salvi el torrent de Can Garrofa (CILMA).

 Construcció d’una OD+PF de 15xvar. metres sobre la riera d’en Vinyers (CILMA).

 Nou OD+PF de 5xvar. metres de Vinyers (CILMA).

 Ampliació dels OD que transcorren sota la A-2 i habilitar-los com a pas de fauna.

 Construcció de l’ecoducte «Anella Verda Girona sud» (100 metres)a l’A-2

 Construcció del viaducte de Can Gibert (200 metres), a l’enllaç entre la A-2 i l’AP-7. (CILMA).

 Fals túnel (200m) de Can Vinyotes, al pas del TAV (CILMA).

 Viaducte de 200 metres que salvi la riera de la Torre del pas del TAV (CILMA).

 Ecoducte i fals túnel de Mas Gelats (20 i 65 metres respectivament), sobre de la plataforma del TAV (CILMA).

 Compactació del traçat del gasoducte Martorell – Figueres amb el traçat de l’AP-7.

1

Entre parèntesi figura l’entitat autora de la proposta, en cas que aquesta ja s’hagués proposat amb anterioritat a aquest estudi.
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Quadre resum d’actuacions proposades

ACCIÓ QUE ES PROPOSA

MUNICIPI
AIGUAVIVA

BESCANÓ



Restauració del bosc de ribera de la riera de la Torre.



Implementar mesures de reconducció de la fauna cap als passos habilitats.



Restauració dels punts adjacents a la A-2 utilitzats per acumular terres durant les obres d’ampliació.



Concentrar la superfície destinada a espais lliures del sector residencial – industrial SUD9 (Mas Vinyoles) als voltants
de la riera de la Torre.



Construcció d’un nou pas inferior entre el nucli de Montfullà i Bescanó que permeti arribar al Ter des de l’altra banda de
la N-141.



Naturalitzar els marges dels canals que travessen la N-141 per permetre el pas de fauna.



Descartar les alternatives del corredor viari Ter-Brugent (C-63/N-141) plantejades pel DPTOP en benefici de la formulada pel CILMA en el seu estudi d’al·legacions.



Integrar paisatgísticament el viaducte sobre el Ter anomenat «Ter – oest» (380m), previst en el tram 5 del corredor Ter
– Brugent. Cal garantir el mínim impacte sobre el riu i el bosc de ribera.
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CALDES DE MALAVELLA



Restauració del bosc de ribera del riu Onyar.

CAMPLLONG



Restauració del bosc de ribera del riu Onyar i de la riera de Burgantó.

CELRÀ



Restaurar el bosc de ribera de les rieres que desemboquen al riu Ter.



Habilitació com a pas de fauna dels OD del congost del Ter i implementació de mesures de reconducció de la fauna.



Restaurar el bosc de ribera de la riera de Burgantó i de trams del riu Onyar.

SÍMBOL EN EL MAPA
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Quadre resum d’actuacions proposades

MUNICIPI
FORNELLS DE LA SELVA

ACCIÓ QUE ES PROPOSA


Ampliar els OD existents en el tram de la N-II que circula pel municipi i reconvertir-los en passos de fauna, implementant
mesures de reconducció de la fauna cap als passos habilitats.



Estudiar el cobriment, mitjançant un fals túnel de 100 metres, del tram de la C-66 i via del ferrocarril comprés entre
l’enllaç amb la N-II pel congost del Ter i el torrent de Jonquers, abans de la plana de Campdorà.



Construcció d’una escala de peixos a la resclosa del pont de la Barca.



Restauració del bosc de ribera de les rieres que circulen per sota la C-250, a la Creueta.



Habilitar com a pas de fauna l’OD que permet la circulació de riera del Corb i implementar mesures de reconducció de
fauna.



Ampliació de l’OD que permet el pas de la riera de Riudellots de manera que afavoreixi el pas de fauna (10x3,5 m).



Construcció de nous passos de fauna al llarg d’aquest tram de la C-66 i implementació de mesures de redireccionament
de la fauna.



Adaptació dels actuals 2 ponts que travessen la C-66 dins l’àmbit del Cinturó Verd per facilitar el pas de persones.



Revisió del planejament urbanístic de Quart, de manera que es reclassifiqui el sector «Pla de l’illa» o, per impossibilitat
de fer-ho efectiu, es plantegi una redefinició del Pla Parcial tot concentrant l’espai edificable al sud del sector i concentrant
els espais lliures al nord, fins a tocar de la riera de la Teula.



Assegurar la condició de no urbanitzable dels terrenys entre la Creueta i el Pla del Moliner.



Restauració del bosc de ribera i ampliació dels OD que circulen per sota la C-250, convertint-los en passos de fauna i
implementant mesures de reconducció de les espècies a les seves entrades.



Restauració del bosc de ribera del riu Onyar.



Permeabilització de la riera Massana mitjançant actuacions de bioenginyeria i restauració del seu bosc de ribera.

GIRONA

LLAMBILLES
PALOL DE REVARDIT

QUART

RIUDELLOTS DE LA SELVA

SÍMBOL EN EL MAPA

SALT
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Quadre resum d’actuacions proposades

ACCIÓ QUE ES PROPOSA

MUNICIPI
SALT

SANT GREGORI

SANT JULIÀ DE RAMIS
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Construcció d’una escala de peixos a la resclosa del canal de la riera Massana.



Ampliació del viaducte de l’AP-7 dels 700 metres actuals a 800 metres, aprofitant l’ampliació de l’autopista a 8 carrils, tal com
demana el CILMA sempre que s’efectuï el soterrament de l’autopista en el tram anterior; per fer-ho coincidir amb el curs
abandonat més allunyat del Ter conservat al Parc de les Deveses, conegut com les Fonts del Ter.



Construcció d’una nova obra de drenatge (OD) que també serveixi de pas de fauna d’unes dimensions de 5 x var. metres,
tal com demana el CILMA.



Descartar la solució 3 de l’avantprojecte del corredor Ter – Brugent en benefici del traçat proposat pel CILMA a la seva
memòria d’al·legacions.



Descartar la construcció del «bypass» de mercaderies per l’oest de Salt i aprofitar el traçat soterrat del TAV pel centre de
Girona.



Compactació del traçat del gasoducte Martorell – Figueres amb el traçat de l’AP-7.



Eliminació de les barreres físiques existents al riu Llémena.



Restauració del bosc de ribera del riu Llémena (en procés).



Descartar el pas del corredor viari Ter-Brugent (C-63/N-141) pel terme municipal de Sant Gregori.



Construcció d’una passera sobre el Ter, habilitada per vianants i bicicletes, que vingui a substituir el gual existent (la Pilastra).



Construcció d’un fals túnel SOBRE l’AP-7 de, com a mínim, 180 metres allà on les cotes ho permeten (CILMA).



Construcció d’un fals tunel de 200 metres sobre la N-II a la Costa Roja.



Ampliació del viaducte del Terri dels 345 m actuals a, com a mínim, 500m (CILMA).

SÍMBOL EN EL MAPA

Disseny d’un Cinturó Verd per a l’àrea urbana de Girona

Quadre resum d’actuacions proposades

MUNICIPI

ACCIÓ QUE ES PROPOSA

SÍMBOL EN EL MAPA

SANT JULIÀ DE RAMIS

SARRIÀ DE TER



Construcció d’una OD de 5x2 a la Costa Roja, abans del fals túnel que es proposa (CILMA).



Ampliació dels OD de la N-IIa i adaptar-los com a pas de fauna.



Restauració del bosc de ribera de la part baixa de la riera d’en Xuncla, especialment al tram adjacent al sector de «Can
Renoc».



Construcció d’escales de peixos a la resclosa de Sarrià i a la de Can Mitjans per permetre la connectivitat ictícola.



Restauració del bosc de ribera del riu Onyar.

VILOBÍ D’ONYAR
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