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 INTRODUCCIÓ 
    
 
INTRODUCCIÓ 
“LA RUTA DE L’ONYAR”: EL RIU COM A ELEMENT VERTEBRADOR DEL 
TERRITORI I DEL SEU PATRIMONI, és un projecte promogut per 
l’assignatura Aigua, Territori i Societat. 
 
 
Aquest projecte consisteix en el disseny d’un camí que ressegueixi el curs del riu 
Onyar, un riu amb 25,1 km de llargada, que neix al peu del massís de les Guilleries  
(terme municipal de Bescanó) i desemboca al Ter a l’alçada del barri de Pedret a 
Girona. El riu, amb un cabal mitjà de 1.82 m2/s, rep aigües de diverses rieres i 
torrents i, circula en direcció cap a Girona travessant Brunyola, Vilobí d’Onyar, 
Riudellots de la Selva, Fornells de la Selva, Quart, entrant a Girona pel mig de la 
ciutat fins a la seva  desembocadura a l’aiguabarreig Onyar-Ter. 
 
La Ruta de l’Onyar s’emmarca dins els objectius i actuacions reals de dos altres 
projectes similars presents al territori. Per una banda, el projecte de promoció 
turística de la Ruta del Ter, creat i implantat recentment pel Consorci Alba-Ter, i per 
l’altre, el Projecte SELWA, promogut pel Consell Comarcal de la Selva, l’objectiu del 
qual és fomentar una gestió integradora de tots els àmbits relacionats amb l’aigua a 
la comarca de la Selva. 
 
Tant els dos projectes ja implantats com el que es descriu a continuació tenen per 
objectiu comú fomentar el riu com a un element vertebrador del territori i el seu 
patrimoni, per contribuir així al desenvolupament local de tots els municipis de la 
zona. 
 
En aquest sentit el projecte preveu el disseny de diverses rutes temàtiques que 
permetran observar la gran varietat d’elements culturals i naturals relacionats amb 
el riu i, a la vegada, copsar l’estreta vinculació societat-riu present al llarg de la 
història. La proposta de les rutes temàtiques de l’Onyar són les següents: 
 
· Patrimoni cultural 
· Patrimoni natural 
· Usos del sòl i planejament 
· Usos i qualitat de l’aigua 
· Inundacions i expressions literàries 
 
Finalment, la ruta de l’Onyar s’ha dividit en 14 trams que es defineixen mitjançant 
unes fitxes georeferenciades amb les característiques de cadascun d’ells. El seu 
traçat s’ha cartografiat conjuntament amb els elements d’interès natural i cultural 
que integren les rutes temàtiques creades pel projecte. 
 



METODOLOGIA

El disseny de la Ruta de l’Onyar s’ha fet mitjançant l’ús del programa ArcInfo (ESRI,
2000), un sistema d’informació geogràfica, i la cartografia de referència utilitzada ha
estat la següent: xarxa fluvial de Catalunya i la base municipal del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, la xarxa de camins públics dels Consells Comarcals del
Gironès  i  de  la  Selva,  els  mapes  topogràfics  i  fotografies  aèries  rectificades
(ortofotomapes) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, dels municipis del Gironès i la
Selva, a una escala 1:5000 i 1:25000. 
Per  altra  banda  ha  estat  necessari  inventariar  els  itineraris  existents  a  la  zona
mitjançant la consulta a les diverses administracions locals  (Consell Comarcal del
Gironès, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i les
Vies  Verdes)  i  pàgines  web  de  senderisme  com  www.wikiloc.com i
www.senderisme.tk. 
A partir d’aquest recull inicial d’informació s’ha procedit a la definició de la ruta
mitjançant el següent procediment: 

1. Sobreposició  de  les  diferents  capes  d’informació  geogràfica  per  a  la
visualització i definició de les diferents propostes inicials d’itinerari. 

2. Definició i aplicació dels criteris per traçar l’itinerari òptim: 
� Màxima proximitat al riu. 
� Aprofitament de rutes existents i senyalitzades del territori. 
� Pas per camins de titularitat pública. (Això ha esta possible en bona

part de l’itinerari excepte a la ruta del Volcà de la Crosa).  
� Presència  d’elements  de  valor  patrimonial,  natural,  literari,  zones

d’inundació, usos des sòl i qualitat de l’aigua. 
3. Realització de treball de camp  per comprovar la viabilitat de les propostes

inicials i modificar-ne el traçat en cas que sigui necessari, definir els trams de
l’itinerari  en  funció  del  tipus  de  via,  detectar  l’estat  de  conservació,  la
senyalització, els possibles miradors i zones d’aparcament, així com també
obtenir diverses fotografies cada tram. 

4. Elaboració  d’un  model  digital  d’elevacions  (MDE)  a  través  dels  mapes
topogràfics i les seves corbes de nivell, per conèixer el pendent i el desnivell
acumulat a la conca de l’Onyar. 

5. Elaboració de la cartografia final amb una proposta final d’itinerari ajustat als
punts d’interès natural i cultural vinculats al riu, amb la senyalització de cada
tram. 

6. Generació  de fitxes  georreferenciades  de  cada  tram  de  la  ruta  amb  les
característiques  principals  del  tram  (dades  generals,  tipologia  del  tram,
descripció de l’estat actual, senyalització i presencia de miradors) i el mapa
de secció corresponent. 



RESULTATS

La Ruta de l’Onyar, amb un recorregut de 33.23 km i 101,9 m de desnivell, s’inicia a
l’ermita de Sant  Romà,  al  terme municipal  de Bescanó, i  finalitza  al  Parc de la
Devesa de Girona.
L’itinerari,  apte  per  a  la  circulació  ciclista  i  pedestre  en  la  major  part  del  seu
recorregut, es divideix en 14 trams que es detallen a continuació:

CODI NOM KM

01 Sant Romà 0,19

02 Camí de Sant Romà 1,63

03 Camí de l’Alt Onyar 1,67

03B Camí del Volcà de la Crosa 6,08

04 Tram urbà de Sant Dalmai 0,63

05 Camí de Sant Dalmai a Vilobí d’Onyar 2,51

06 Camí dels Camps de l’Onyar 0,95

07 Anella Verda de Vilobí d’Onyar 0,38

08 Camí de Vilobí d’Onyar a Riudellots de la Selva 8,73

09 Tram urbà de Riudellots de la Selva 1,43

10 Camí de Riudellots de la Selva a Fornells de la Selva 3,58

11 Tram urbà de Fornells de la Selva 2,06

12 Camí dels Camps de Quart 3,19

13 Via Verda del Carrilet 2,60

14 Tram urbà de Girona 3,66

Taula 1: Trams de la Ruta de l’Onyar

Finalment,  i  amb  l’objectiu  d’oferir  la  possibilitat  de  realitzar  tota  la  ruta
seguidament,  de forma còmode i interessant per als turistes, s’ha dividit en dues
etapes  establint  el  nucli  urbà  de  Vilobí  d’Onyar  com  a  punt  intermig  i  zona
d’allotjament on dormir i el nucli de Girona com a punt final. 
Per altra banda, també s’ha previst la possibilitat de realitzar només una part de
l’itinerari, per aquest motiu també es preveu senyalitzar els restaurants i les zones
d’allotjament presents al llarg de tot el recorregut. 



BIBLIOGRAFIA

• Consell Comarcal de la Selva: http://www.selva.cat

• Consell Comarcal del Gironès: http://www.girones.cat

• Institut Cartogràfic de Catalunya: http://www.icc.es

• Departament de Medi Ambient i Habitatge: http://mediambient.gencat.net/

• Wikiloc: http://www.wikiloc.com

• Senderisme: http://www.senderisme.tk



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 01 – Sant Romà
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Ermita de Sant Romà
Punt final: Carretera de Sant Romà
Km totals: 0,19 km
Desnivell acumulat: 13,5 metres
Durada: 2 minuts a peu; 1 minut amb bicicleta
Accessibilitat: Accessible a peu i  bicicleta,  compartida amb vehicles 

motoritzats
Amplada: 2 metres
Tipus de ferm: Terra natural
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Descripció: Iniciarem  l’itinerari  a  l’Ermita  de  Sant  Romà,  on 

prèviament ens haurem pogut parar a admirar l’ermita. 
A continuació baixarem les escales de pedra i seguirem 
fins  a  la  zona  habilitada  per  pàrking.  A  partir  d’aquí 
agafarem  el  camí  que  baixa  fins  a  arribar  a 
l’encreuament amb la carretera de Sant Romà.



Senyalització MAPA 2
Marques: NO
Panells informatius: NO
Connectivitat entre IT: NO
Estat de conservació: Molt bona
Valors: Ermita de Sant Romà
MIRADORS
Presència de miradors: NO
PROPOSTES I COMENTARIS:
Caldria habilitar una zona de pàrking.



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Ermita de Sant Romà Zona de pàrking Camí que ens porta a la carretera de Sant 
Romà



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 02 – Camí de Sant Romà
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Encreuament entre la Carretera de Sant Romà i el camí 

que puja cap a l’Ermita
Punt final: Encreuament entre la Carretera de Sant Romà i el Camí 

de l’Alt Onyar
Km totals: 1,63 km
Desnivell acumulat: 3,9 metres
Durada: 16,3 minuts a peu; 8,15 amb bicicleta
Accessibilitat: Accessible a peu i  bicicleta,  compartida amb vehicles 

motoritzats
Amplada: 3 metres
Tipus de ferm: Sauló compactat i clivellat
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Descripció: Una  vegada  ens  trobem a  la  carretera  de Sant  Romà 

continuarem  a  mà  esquerra.  Seguint  la  carretera 
deixarem endarrere una masia, que queda a l’esquerra, 
i una mica més endavant Can Pelàg, i continuarem fins a 
arribar a un encreuament, en el qual prendrem el camí 
de  l’esquerra.  A  partir  d’aquí,  uns  pocs  metres  més 
endavant veurem un camí que creua el nostre. Seguirem 
per el de la banda dreta.

Senyalització MAPA 2
Marques: NO
Panells informatius: NO
Connectivitat entre IT: NO
Estat de conservació: Molt bona
Valors:
MIRADORS
Presència de miradors: Naixement del riu Onyar
PROPOSTES I COMENTARIS:
Seria necessari posar senyalització a l’enllaç amb el Camí de l’Alt Onyar (està 
arrancada).



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Encreuament entre el camí que puja a 
l’Ermita de Sant Romà i la Carretera de 

Sant Romà
Itinerari a seguir

Bifurcació de la Carretera de Sant Romà Encreuament entre la Carretera de Sant Romà i el Camí de l’Alt Onyar



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 03 – Camí de l’Alt Onyar
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Encreuament entre la Carretera de Sant Romà i el Camí 

de l’Alt Onyar
Punt final: Encreuament entre el Camí de l’Alt Onyar i la Carretera 

de Sant Dalmai
Km totals: 1,67 km
Desnivell acumulat: 5,9 metres
Durada: 16,7 minuts a peu; 8,35 minuts amb bicicleta
Accessibilitat: Accessible a peu i bicicleta
Amplada: Variable, entre 1 i 2 metres
Tipus de ferm: Terra natural
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Descripció: En  aquest  tram d’itinerari  ens  endinsarem enmig  del 

bosc. Uns metres més endavant ens trobarem amb el riu 
Onyar, que ens quedarà a la dreta. A partir d’aquí tot el 
tram passa just per el seu costat, amb la possibilitat de 
creuar  a  l’altre  banda  mitjançant  lloses  de  pedra 
habilitades.  Seguint  endavant,  ens  acabarem  trobant 
amb la resclosa de Can Turón, on ens podrem parar a 
admirar-la i a reposar una estona. A mesura que anirem 
continuant, deixarem endarrere uns quants camps que 
quedaran a banda i banda del camí. Al llarg del tram, a 
mà esquerra ens trobarem amb la possibilitat d’enllaçar 
amb el  camí del Volcà de la Crosa, i uns metres més 
endavant veurem que també hi ha la opció de girar a la 
dreta fins a arribar a la carretera de Sant Dalmai. Just 
en  aquesta  sortida  ens  trobarem  amb  una  zona 
habilitada  de pàrquing a  mà esquerra,  i  una zona de 
picnic  a  mà  dreta.  Tornant  al  camí  principal, 
continuarem fins que aquest s’enllaci amb la carretera 
de Sant Dalmai.



Senyalització MAPA 2
Marques: SI
Panells informatius: SI
Connectivitat entre IT: SI
Estat de conservació: Molt bona
Valors: Resclosa  d’en  Borrà,  Rec  de  la  Resclosa  d’en  Borrà, 

Bassa  de  Can  Turon,  Font  de  Can  Puig,  Resclosa  del 
Torrent de Tornavells, Rec de la Resclosa del Torrent de 
Tornavells, Resclosa de Sant Dalmai.

MIRADORS
Presència de miradors: NO
PROPOSTES I COMENTARIS:
Presència d’una zona de pàrking i una zona de picnic.



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Entrada del Camí de l’Alt Onyar Itinerari a seguir Resclosa d’en Borrà Esplanada del marge esquerre del riu 
Onyar

Encreuament amb un itinerari que es dirigeix cap a la Bassa de’n Turón Itinerari a seguir

Itinerari a seguir Encreuament entre el Camí de l’Alt Onyar del marge dreta i el del marge esquerra



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 04 – Carretera de Sant Dalmai
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Encreuament entre el Camí de l’Alt Onyar i la Carretera 

de Sant Dalmai
Punt final: Encreuament entre la Plaça dels Països Catalans i el 

Camí de Sant Dalmai a Vilobí d’Onyar
Km totals: 2,51 km
Desnivell acumulat: 24,3 metres
Durada: 25,1 minuts a peu; 12,55 minuts amb bicicleta
Accessibilitat: Accessible a peu i bicicleta, compartida amb vehicles 

motoritzats.
Amplada: Variable, entre 3 i 4 metres
Tipus de ferm: Pista asfaltada
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Descripció: Una vegada a la Carretera de Sant Dalmai tirarem cap a 

l’esquerre, i seguirem la carretera, que més endavant 
passarà a ser la de Sant Martí, fins a entrar al poble de 
Sant Dalmai. Veurem una parcel·la buida bastant gran a 
mà  dreta,  i  camps  a  l’esquerra,  i  més  endavant  ens 
trobarem  amb  un  encreuament  amb  la  carretera  de 
Girona a Santa Coloma de Farners. La creuarem recte i 
entrarem  a  l’Avinguda  de  Sant  Dalmai.  Continuarem 
endavant fins al primer trencant, on trobarem la plaça 
de la Crosa. A patir  d’aquí prendrem el trencant que 
gira a la dreta, i just davant nostre podrem apreciar la 
Plaça dels Països Catalans. Li donarem la volta per la 
banda de l’esquerra, fins a arribar a un trencant que 
queda a mà esquerra. Continuarem per aquest carrer, i 
uns  metres  més  endavant,  deixant  a  mà  esquerra  la 
masia  de  Can  Coll,  arribarem  a  l’entrada  d’un  petit 
sender.

Senyalització MAPA 2
Marques: NO



Panells informatius: NO
Connectivitat entre IT: SI
Estat de conservació: Bona
Valors: Molí de Sant Dalma.i
MIRADORS
Presència de miradors: NO
PROPOSTES I COMENTARIS:



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Carretera de Sant Dalmai Carretera de Sant Martí

Encreuament entre l’Avinguda de Sant Dalmai i la plaça de la Crosa

Encreuament entre el carrer de la Plaça dels Països Catalans i el camí de Sant Dalmai a Vilobí d’Onyar (al fons s’aprecia la masia de Can Coll)



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 05 – Camí de Sant Dalmai a Vilobí d’Onyar
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Plaça dels Països Catalans de Sant Dalmai
Punt final: Encreuament entre el Camí de Sant Dalmai a Vilobí i el Camí 

dels Camps de l’Onyar
Km totals: 0,94 km
Desnivell acumulat: 44,2 metres
Durada: 10 minuts a peu; 5 minuts amb bicicleta
Accessibilitat: Accessible a peu i bicicleta
Amplada: Variable, entre 1 i 2 metres
Tipus de ferm: Terra natural (amb grava)
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Descripció: Continuarem  en  direcció  a  Vilobí  d’Onyar.  El  tram  passa 

enmig d’una petita zona boscosa, i llavors s’endinsa en tot 
un  mar  de  camps  a  banda  i  banda.  A  mesura  que  anem 
avançant travessarem Can Toni i Can Xifra, fins a arribar a 
Can Valls. Just abans d’arribar a la masia trobarem un camí 
que  gira  a  mà  esquerra,  hem  de  continuar  per  allà. 
Continuarem endavant,  deixant a mà dreta Can Garriga, i 
per  últim Can  Salamanya,  i  continuarem fins  a  trobar-nos 
just davant del riu Onyar. En aquest punt ja haurem arribat a 
Vilobí d’Onyar.

Senyalització MAPA 2
Marques: SI
Panells informatius: NO
Connectivitat entre IT: SI
Estat de conservació: Molt bona
Valors: Fàbrica de Sant Dalmai
MIRADORS
Presència de miradors: NO
PROPOSTES I COMENTARIS:



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Entrada del Camí de Sant Dalmai a Vilobí 
d’Onyar Itinerari a seguir A mà esquerra, Can Toni 

Entrada de Can Xifra Encreuament amb una carretera 
pavimentada a l’alçada de Can Valls Itinerari a seguir

Can Salamanya Itinerari a seguir Final del Camí de Sant Dalmai a Vilobí 
d’Onyar



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 06 – Camí dels Camps de l’Onyar
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Encreuament entre el Camí de Sant Dalmai a Vilobí i el Camí 

dels Camps de l’Onyar
Punt final: Encreuament amb l’Anella Verda de Vilobí d’Onyar
Km totals: 0,95 km
Desnivell acumulat: 6,4 metres
Durada: 10 minuts a peu; 5 minuts amb bicicleta
Accessibilitat: Accessible  a  peu  i  bicicleta,  compartida  amb  vehicles 

motoritzats
Amplada: 2 metres
Tipus de ferm: Sauló compactat i clivellat
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Descripció: Una vegada veiem el riu Onyar a davant nostre, girem a mà 

esquerra, i continuem endavant. El traçat és tot recte, seguint 
el curs del riu. A mà esquerra podrem apreciar tot de camps, a 
més de la Casa Nova d’Onyar, i a mà dreta, just a l’altre banda 
del riu, podrem veure el poble de Vilobí d’Onyar. Continuarem 
fins a trobar-nos amb un petit pont de fusta que creua fins al 
poble,  i  una  vegada  a  l’altre  banda  girarem  a  l’esquerra. 
Arribarem fins a la carretera de Vilobí d’Onyar i la creuarem 
fins a enllaçar amb la Anella Verda de Vilobí d’Onyar.  

Senyalització MAPA 2
Marques: NO
Panells informatius: NO
Connectivitat entre IT: SI
Estat de conservació: Molt bona
Valors: Sesglèsia de Sant Esteve, Castell de Vilobí, Pont de fusta.
MIRADORS
Presència de miradors: NO
PROPOSTES I COMENTARIS:



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Encreuament entre el Camí de Sant Dalmai a Vilobí i el Camí dels Camps de l’Onyar

A la dreta, els Camps de la Casa Nova 
d’Onyar Pont de fusta Enllaç amb l’Anella Verda de Vilobí d’Onyar



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 07 – Anella Verda de Vilobí d’Onyar
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Encreuament entre l’Anella Verda de Vilobí d’Onyar i la 

Carretera de Vilobí d’Onyar
Punt final: Encreuament entre l’Anella Verda de Vilobí d’Onyar i el carrer 

de Santa Margarida
Km totals: 0,38 km
Desnivell acumulat: 0,9 metres
Durada: 3,8 minuts a peu; 2 minuts amb bicicleta
Accessibilitat: Accessible a peu i bicicleta
Amplada: Variable, entre 1 i 2 metres
Tipus de ferm: Terra natural
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Descripció: En aquest tram  recorrerem part de l’Anella Verda que dóna la 

volta al poble de Vilobí d’Onyar. Començarem avançant just per 
el  costat  del  riu  Onyar,  que  en  aquest  cas  ens  quedarà  a 
l’esquerre, i a la dreta podrem observar un camp. Continuant 
endavant  ens  trobarem de cara  amb la  depuradora  de  Vilobí 
d’Onyar, i just allà veurem que l’Anella Verda experimenta un 
petit gir cap a la dreta. Continuarem recte fins a creuar per un 
petit pont la riera de Grevalosa, i just uns metres més endavant 
enllaçarem amb el carrer de Santa Margarida.

Senyalització MAPA 2
Marques: SI
Panells informatius: SI
Connectivitat entre IT: SI
Estat de conservació: Bona
Valors: EDAR de Vilobí d’Onyar
MIRADORS
Presència de miradors: NO
PROPOSTES I COMENTARIS:



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Encreuament entre la carretera de Vilobí 
d’Onyari  l’Anella Verda Camps del costat de l’Anella Verda

Itinerari a seguir



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 08 – Camí de Vilobí d’Onyar a Fornells de la Selva
Camí existent: SÍ
Tipologia:

Punt d’inici: Encreuament entre el carrer Santa Margarida i l’Anella 
Verda de Vilobí d’Onyar

Punt final: Encreuament amb la Via verda de Riudellots de la Selva 
Km totals: 9,2 
Desnivell acumulat: 12 metres
Durada: 1,5 hores a peu; 28 minuts en bicicleta

Accessibilitat: Accessible a peu i bicicleta, compartida amb vehicles 
motoritzats

Amplada: 4 metres
Tipus de ferm: Pista asfaltada
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

Descripció:

L’itinerari s’inicia al costat del riu Onyar, just a l’accés 
del camp de futbol del carrer Santa Margarida, on s’hi 
pot veure la primera senyal vertical del camí. Agafarem 
la direcció cap a Franciac, seguint el traçat del camí de 
l’Onyar, que presenta fites de fusta verticals. Seguint el 
recorregut  s’agafa  la  carretera  de  Caldes,  una  via 
asfaltada, amb molt poc trànsit que, pocs metres abans 
d’arribar a l’Eix Transversal, passa per Ca l’Oliver i, més 
endavant, Ca l’Artau. Seguidament, el camí passa per 
sota  l’Eix  Transversal  i  l’Autopista  AP-7.  El  camí 
continua  alternant  paisatges  agrícoles  fins  arribar  a 
l’autovia A-II, que creuarem per un pas elevat i a partir 
del  qual  deixarem  les  fites  de  fusta  per  seguir  les 
marques de pintura blaves i  grogues. Uns metres més 
endavant arribem a Sant Mateu de Franciac. Uns 1900 m 
més enllà trobarem Torre Ponça i finalment, travessant 
els camps conreats de la plana selvatana, arribarem a la 
Via verda de Riudellots de la Selva, just abans del nucli 
urbà de Riudellots de la Selva.



Senyalització MAPA 2
Marques: SÍ
Panells informatius: SÍ
Connectivitat entre IT: SÍ
Estat de conservació: Bona

Valors: Torrent de Bagastra, Via verda de Riudellots, 
Esglèsia de Sant Esteve de Riudellots

MIRADORS

Presència de miradors: SI. Un possible mirador estaria ubicat just a 
l’alçada de la Torre Ponça. 

PROPOSTES I COMENTARIS:

Caldria habilitar un carril bici protegit segregat d’un camí paral·lel per a senderistes 
o bé una vorera bici on ambdues tipologies d’agents hi conviuen, per tal d’evitar 
conflictes entre els diferents agents que hi circulen.

Des del mirador de Torre Ponça es pot observar el bosc de ribera situat a les ribes de 
l’Onyar, envoltat dels conreus i els nuclis urbans de la plana selvatana.



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Vistes del riu Onyar Via verda de Riudellots de la Selva Masia fortificada de Torre Ponça Itinerari a seguir



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 09 – Tram urbà de Riudellots de la Selva
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Via verda de Riudellots de la Selva
Punt final: Veïnat de Can Buixó
Km totals: 1,4 km
Desnivell acumulat: 24,3 metres
Durada: 14 minuts a peu; 5 minuts en bicicleta
Accessibilitat: Accessible a peu i  BTT. En els trams interurbans la via 

és compartida amb vehicles motoritzats, mentre que en 
els  trams  urbans  es  disposa  de  voreres  per  als 
senderistes, tot i que no hi ha carril bici per als ciclistes

Amplada: 4 metres 
Tipus de ferm: Alternança  entre  ferm  asfaltat  i  sauló  compactat  i 

clivellat
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Descripció: Aquest tram s’inicia just després de la intersecció amb 

la Via  Verda de Riudellots  de la  Selva que transcorre 
paral·lela  a  l’Onyar.  Creuem  el  riu  per  un  pont  i 
continuem per la carretera de Caldes fins a l’entrada al 
nucli urbà de Riudellots de la Selva. L’itinerari passa per 
davant de l’església de Sant Esteve, puja pel carrer de 
la Cellera i creua la C-25 a través del pas de vianants 
situat  al  semàfor.  Seguim  per  l’Avinguda  Girona  i 
agafem el primer carrer a mà dreta, el carrer Montseny, 
que  ens  portarà  fins  al  carrer  Pineda.  Girarem a  mà 
esquerra  i  arribarem  al  Camí  de  Can  Peixant  que 
continua en direcció nord fins arribar al Veïnat de Can 
Buixó. A continuació ens trobem a l’Avinguda Mas Pins 
on girem a mà esquerra i agafem, a mà dreta, una pista 
forestal que ens portarà al Veïnat del Regàs.  



Senyalització MAPA 2
Marques: SÍ
Panells informatius: NO
Connectivitat entre IT: SÍ
Estat de conservació: Bona
Valors:
MIRADORS
Presència de miradors: NO
PROPOSTES I COMENTARIS:

En els trams interurbans, caldria habilitar un carril bici protegit segregat d’un camí 
paral·lel per a senderistes o bé una vorera bici on ambdues tipologies d’agents hi 
conviuen, per tal d’evitar conflictes entre els diferents agents que hi circulen.



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Vistes de Riudellots de la Selva en el 
pont que travessa l’Onyar Via verda de Riudellots de la Selva Església i nucli antic de Riudellots de la 

Selva Església de Riudellots de la Selva

Avinguda de Girona Veïnat de Can Buixó



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 10 – Camí de Riudellots a Fornells de la Selva
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Veïnat de Can Buixó (Riudellots de la Selva)

Punt final: Cruïlla Fornells de la Selva/Riudellots de la 
Selva/Riera de Bugantó (Fornells de la Selva)

Km totals: 3,6 km
Desnivell acumulat: 28,9 metres
Durada: 36 minuts a peu; 11 minuts en bicicleta
Accessibilitat: Accessible a peu i bicicleta

Amplada: Pista forestal: 2 metres 
Corriol: 0,5 metres

Tipus de ferm: Pista forestal: sauló compactat i clivellat
Corriol: terra natural

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

Descripció:

Iniciem aquest tram al Veïnat de Can Buixó. Agafem la 
pista  forestal  que  ens  portarà  a  entrar  al  terme 
municipal  de  Fornells  de  la  Selva,  vers  la  Torre 
D’Estrac. En aquest punt girem a mà dreta per dirigir-
nos a Can Goy, un mas que es troba a pocs metres d’un 
pas  sota  la  via  que  permetrà  creuar  línia  dels 
Ferrocarrils  de  Catalunya  -  Barcelona  –  Portbou.  A 
continuació  retrobem  el  riu  Onyar  i  el  resseguim 
durant uns 1000 metres fins trobar un segon pas sota la 
via, al Pla de Can Salvà, moment en el que la pista es 
transforma en corriol. Finalment, continuem caminant 
pel  corriol  i  arribem  a  l’encreuament  dels  camins 
Fornells  de  la  Selva/Riudellots  de  la  Selva/Riera  de 
Bugantó, just abans d’entrar al nucli urbà de Fornells 
de la Selva. 



Senyalització MAPA 2
Marques: SÍ
Panells informatius: NO
Connectivitat entre IT: SÍ
Estat de conservació: Mitjà
Valors:
MIRADORS
Presència de miradors: Cap
PROPOSTES I COMENTARIS:



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Pista forestal en direcció al Torre 
d’Estrac Pista forestal en direcció a Can Goy Pas sota la via situat després de Can Goy Camps de conreu

Línia de FFCC de Portbou-Barcelona Tram de l’itinerari que ressegueix l’Onyar 
i la línia de ferrocarrils Segon pas sota la via Vistes del riu Onyar a l’alçada del 

Pla de Can Salvà

Més vistes del riu Onyar Flora Corriol a l’alçada del Pla de Can Salvà Detall de infraestructura present a 
l’itinerari a l’alçada del Pla de Can Salvà



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 11 – Tram urbà de Fornells de la Selva
Camí existent: SÍ
Tipologia:

Punt d’inici: Encreuament  dels  Camins  cap  a  Fornells  de  la 
Selva/Riudellots de la Selva/Riera de Bugantó

Punt final: Mas Deulonder
Km totals: 2,9 km
Desnivell acumulat: 6 metres
Durada: 29 minuts a peu; 9 minuts en bicicleta

Accessibilitat:

Accessible a peu i  BTT. En els trams interurbans la via 
és compartida amb vehicles motoritzats, mentre que en 
els  trams  urbans  es  disposa  de  voreres  per  als 
senderistes,  tot  i  que  no  hi  ha  carril  bici  per  als 
ciclistes.

Amplada: Variable, entre 1 i 4 metres

Tipus de ferm: Alternança  entre  ferm  asfaltat  o  cimentat  i  sauló 
compactat i clivellat .

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

Descripció:

Iniciem aquest  tram a l’alçada  de l’encreuament dels 
camins de Riudellots de la Selva, la Riera de Bugantó i el 
camí cap a Fornells  de la  Selva. Agafem l’últim camí 
vers el carrer Miquel Martí i Pol que ens endinsarà al 
nucli  urbà.  Seguim  caminant  en  direcció  al  Pavelló 
Municipal, on hi trobem la senyalització i l’enllaç amb la 
Ruta  dels  masos  del  Pla  de  l’Onyar.  Des  del  Pavelló 
seguim en direcció sud pel Camí del Riu fins trobar el 
Passeig  de  l’Onyar,  un  tram  de  camí  arranjat  que 
ressegueix  el  riu  fins  trobar  la  carretera que porta  a 
Quart. Seguidament, el camí continua per la carretera 
fins arribar al Passatge de les Avellanes, just a l’alçada 
de  l’església  de  Sant  Cugat.  S’arriba  a  la  plaça  de 
l’església  i  es continua pel  carrer  Sant Cugat.  Passats 
uns  300  metres,  a  mà  dreta,  arribarem  a  la  pista 
forestal que ens porta al Mas Deulonder. 



Senyalització MAPA 2
Marques: SÍ
Panells informatius: SÍ - Ruta dels masos del Pla de l’Onyar
Connectivitat entre IT: SÍ - Ruta dels masos del Pla de l’Onyar
Estat de conservació: Molt bona
Valors: Mas Can Conill del Molí.
MIRADORS
Presència de miradors: NO
PROPOSTES I COMENTARIS:

En els trams interurbans, caldria habilitar un carril bici protegit segregat d’un camí 
paral·lel  per a senderistes o bé una vorera bici  on ambdues tipologies d’agents hi 
conviuen, per tal d’evitar conflictes entre els diferents agents que hi circulen.
A  l’alçada  de  l’encreuament  del  Passeig  de  l’Onyar  i  la  Carretera  de  Quart  a 
Campllong  caldria  habilitar  un pas  de vianants/bici  per  millorar  les  condicions  de 
seguretat dels usuaris de l’itinerari trans-Onyar. 



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Mas Deulonder Vistes dels camps de conreu que envolten 
el Mas Deulonder Carrer Sant Cugat Tram inicial del Carrer Sant Cugat

Senyals de l’itinerari Església de Sant Cugat Passatge de les Avellanes Enllaç entre el Passeig de l’Onyar i la 
Carretera de Quart a Campllong

Vistes de l’Onyar a l’alçada de l’enllaç 
entre el Pg. de l’Onyar i la Crta. Quart El Passeig de l’Onyar Enllaç amb la Ruta dels masos del Pla de 

l’Onyar a l’alçada del Pavelló Municipal
Encreuament de Camins: Riudellots de la 

Selva/Riera de Bugantó



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 12 – Camps de Quart
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Mas Deulonder
Punt final: Mas Moliner
Km totals: 3,2 Km
Desnivell acumulat: 2,7 metres
Durada: 32 minuts a peu; 16 minuts amb bicicleta
Accessibilitat: Accessible  a  peu  i  bicicleta,  compartida  amb  vehicles 

motoritzats
Amplada: Variable, de 2,5 a 3 metres
Tipus de ferm: Sauló compactat i clivellat
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Descripció: Des del  mas Moliner  el  tram a seguir  està costodiat  per 

conreus  fins  el  momet  de  travessar  l'Onyar,  un  cop 
travessat l'Onyar el camí segueix paral·lel al curs del riu, 
on es pot contemplar a un costat un paisatge de rivera, en 
més o menys bon estat, i a l'altre costat un paisatge típic 
de la  zona en el  qual  es  convina  el  món agrari  i  zones 
forestals formades per,  majoritariament, per  alzinars. El 
tram finalitza just a l'intersecció amb el Carrilet (Girona-
Sant Feliu de Guixols).



Senyalització MAPA 2
Marques: NO
Panells informatius: NO
Connectivitat entre IT: NO
Estat de conservació: Molt bona
Valors: Riberes de Quart, Bosc de la Romagosa, Vila de Quart.
MIRADORS
Presència de miradors: NO
PROPOSTES I COMENTARIS:

• Necessitat d’una passera en el tram que es travessa el riu Onyar per els usuaris a 
peu.



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Espai agroforestal de Quart Itinerari a seguir Espai Agrari Itinerari a seguir al seu pas per l’Onyar



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 13 – Via Verda del Carrilet
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Mas Moliner
Punt final: Parc Tecnològic
Km totals: 2,6 km
Desnivell acumulat: 12,3 metres
Durada: 26 minuts a peu; 13 minuts amb bicicleta
Accessibilitat: Accessible a peu i  bicicleta.  Prohibida la circulació de 

vehicles motoritzats.
Amplada: Variable, des de 1,5 a 2 metres
Tipus de ferm: Sauló compactat i clivellat
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DEL RECORREGUT
Descripció: El  tram  segueix  una  Via  Verda,  la  coneguda  com  a 

Carrilet de Girona a Sant Feliu de Guixols, aquest tram 
finalitza  al  Parc  Tecnològic  de  l'UdG,  passant  per  el 
nucli urbà de la Creueta.



Senyalització MAPA 2
Marques: SI
Panells informatius: SI
Connectivitat entre IT: SÍ
Estat de conservació: Molt bona
Valors: Paisatge conreus de Quart, Pont del Carrilet, Poligon 

industrial de Palol, la,  Creueta, Pont de la Creueta, la 
Farinera de la Creueta, ICRA.

MIRADORS
Presència de miradors: NO
PROPOSTES I COMENTARIS:
Actualment es disposa de parquing públic a la zona del Parc Tecnològic on acaba 
aquest tram, i a Quart a 500 m del punt d'inici d'aquest tram.



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Espai agroforestal de Quart Itinerari a seguir, amb rètol informatiu Camp de Quart Parc Tecnològic, ICRA



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 14 – Tram urbà de Girona
Camí existent: SÍ
Tipologia:
Punt d’inici: Parc Tecnològic
Punt final: Parc de la Devesa
Km totals: 3,7 km
Desnivell acumulat: 7,1 metres
Durada: 37 minuts a peu; 18 minuts amb bicicleta
Accessibilitat: Accessible a peu i bicicleta. Prohibida la circulació de 

vehicles motoritzats.
Amplada: Variable, des de 1,5 a 3 metres
Tipus de ferm: Combinació  de  tipologies  de  ferm  urbà:  inicialment 

combinació de camí de terra i emporlanat, i finalment 
asfalt

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Descripció: El tram comença al Parc Tecnològic seguint la carretera 

d'entrada a Girona, a l'entrada seguirem la baixada que 
ens portarà just al costat del riu seguin el passeig que 
hi ha a la llera fins a l'alçada del pont de (buscar Arc 
Gis).  A  partir  d'aquí  seguirem  a  peu  de  carrer 
travessant  el  Pont  de  Pedra,  des  del  qual  podem 
observar la panoràmica de la façana fluvial, tot seguit 
seguirem per la rambla fins al final creuant novament 
l'Onyar  pel  Pont  de  la  Princesa  arribant  a  la  Plaça 
Independència,  des d'allà  seguirem fins  el  Parc de la 
Devesa on finalitza aquest tram, i també l'itinerari.



Senyalització MAPA 2
Marques: NO
Panells informatius: SI
Connectivitat entre IT: SÍ
Estat de conservació: Molt bona
Valors: Pont de Pedra, Catedral, Rec del Molí,  Sant Felix, La 

Rambla i Plaça del Ví, Pont de Ferro o  d'Eiffel,  Plaça 
Catalunya, Plaça Independència,  Pont de la Princesa, 
La Devesa, Pont de Sant Agustí, Pont de'n Gómez, Pont 
de Sant Feliu, Pont del Ferrocarril, Pont de Pedret, Illa 
del Ter

MIRADORS
Presència de miradors: SI. Pont de Pedra
PROPOSTES I COMENTARIS:
El pont de pedra (o d'Isabel II) data de 1849 i substituí el pont medieval que unia 
els dos barris de la ciutat. Des del pont es pot disfrutar de la vista de les façanes 
de les cases que donen a l’Onyar.



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Façana fluvial de l’Onyar Llera de l’Onyar al pas per Girona Passeig del Parc de la Devesa Rambla de Girona (de la LLiberat)



ITINERARI TRANS - ONYAR
DADES GENERALS MAPA 1
Codi: 03B – Camí del Volcà de la Crosa 
Camí existent: SÍ
Tipologia:

Punt d’inici: Bifurcació del Camí de l’Alt Onyar a l’alçada de la Bassa 
de Can Turon.

Punt final: Carretera de la Salitja del nucli urbà de Sant Dalmai
Km totals: 6,08 km
Desnivell acumulat: 84 metres
Durada: 1 hora i 8 minuts a peu; 30 minuts amb bicicleta

Accessibilitat:

Accessible a peu i  BTT. En els trams interurbans la via 
és compartida amb vehicles motoritzats, mentre que en 
els  trams  urbans  es  disposa  de  voreres  per  als 
senderistes, tot i que no hi ha carril bici per als ciclistes

Amplada: Variable, entre 2 i 4 metres

Tipus de ferm: Alternança  entre  ferm  asfaltat  o  cimentat  i  sauló 
compactat i clivellat 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

Descripció:

L’itinerari s’inicia a la bifurcació del Camí de l’Alt Onyar 
amb el  Camí del Volcà de la Crossa, a l’alçada de la 
Bassa de Can Turon. La pista transcorre entre un mosaic 
agroforestal tot passant per la Bassa de Can Turon, Can 
Bosch i  la seva font. Aquest continua entre camps de 
conreu  i  passa  ben  a  prop  de  les  grederes  de  Can 
Guilloteres fins arribar a la carretera GI-533 de Girona a 
Sta. Coloma de Farners. Travessa la carretera i continua 
per la pista forestal  que transcorre per entre el  Bosc 
d’en Gironès i el Camp d’en Cendra, tot rodejat el volcà 
i permetent veure’n el seu interior. L’itinerari segueix 
per la pista passant per Can Buanya, el Bosc d’en Tries i 
Can Xargall fins arribar al nucli urbà de Sant Dalmai. Un 
cop al nucli es continua a través del carrer de l’Església 
fins arribar a la carretera de la Salitja, on s’enllaça amb 
el tram Carretera de Sant Dalmai.



Senyalització MAPA 2
Marques: SÍ
Panells informatius: SÍ 
Connectivitat entre IT: SÍ
Estat de conservació: Molt bona
Valors: Bassa de Can Turón, Font de Can Bosch, Volcà de la 

Crosa, Capella de les Fonts, Font de Salitja, Bassa de 
can Moliner.

MIRADORS
Presència de miradors: SÍ - Mirador de les grederes de Can Guilloteres
PROPOSTES I COMENTARIS:

A l’alçada de la carretera GI-533 de Girona a Sta. Coloma de Farners, seria necessari 
habilitar un pas de vianants/bicicleta amb l’objectiu de facilitar la travessa de la via 
de forma segura. 



ITINERARI TRANS - ONYAR
FOTOGRAFIES

Grederes de Can Guilloteres Cràter del Volcà de la Crosa Vista del municipi de l’Estanyol Vistes de l’interior del Volcà de la Crosa

Església de Sant Dalmai



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          USOS I QUALITAT DE L’AIGUA 
 



FITXA: Usos de l’aigua  

 

 

Pàgina 1 de 2 

 
DADES GENERALS 

Nom del punt oficial i 

popular 

Bassa d’en Turón 

Codi BAS01 

Data registre 09/01/10 

Coordenades i cota UTM (X=476.947,Y=4.641.158); Cota:  145 m. 

Comarca La Selva 

Municipi Vilobí d’Onyar 

Fotografia 

 

Mapa Situació 

 

Descripció del punt 

Bassa situada al marge esquerra del riu, que tradicionalment s’utilitzava com a 

emmagatzament d’aigua. Aquesta bassa recull les aigües pluvials de la seva 

vessant nord. 

Distància del riu 50 m. 

Accessibilitat Facilitat  d’accés mitjançant la ruta Alt Onyar. 



 
 

OBSERVACIONS 

• La seva capacitat d‘emmagatzematge depèn exclusivament del règim de precipitacions. 

• Fitxes relacionades: Rec de la Resclosa d’en Borra (REC01). 

• Font:  Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai  i revista del municipi (Tosquija, Abril 2008). 



FITXA: Usos de l’aigua 

 
 

DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Rec madral de la Resclosa d’en Borra  (des de la resclosa d’en 
Borra fins sota la resclosa del Torrent de Tornavells). 

Codi REC01 
Data registre 09/01/10 
Coordenades i cota UTM (X=476.715,Y=4.641.022); Cota:  150 m. 
Comarca La Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar 

Fotografia 

 

Mapa Situació 

 

Descripció del punt 

Aquest rec madral  es troba al marge esquerra del riu Onyar i va 
des de la resclosa d’en Borra fins sota la resclosa del Torrent de 
Tornavells. Quan aquest rec portava suficient aigua, alimentava 
directament el Moli de Sant Dalmai. En cas contrari, s’afegia aigua 
del Torrent de Tornavells al rec madral per poder alimentar el Moli. 
Tradicionalment, s’utilitzava tant per abastir d’aigua els camps de 



 
 

conreu d’aquesta zona com per aportar aigua al Molí.  
Actualment, no circula aigua per el rec. Els camps de conreu, 
realitzen extraccions d’aigua directament de l’aqüífer (mitjançant 
diferents pous). 

Distància del riu 25-50 m. 
Accessibilitat Facilitat  d’accés mitjançant la ruta Alt Onyar. 
OBSERVACIONS 

• Fitxes relacionades: Resclosa d’en Borra (RES01). 
• Font:  Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai,  i revista del municipi 

(Tosquija, Abril 2008). 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Resclosa del Torrent de Tornavells 

Codi RES02 
Data registre 09/01/10 
Coordenades i cota UTM (X=477.412,Y=4.640.812); Cota:  135 m. 
Comarca La Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar  

Fotografia 

 

Mapa Situació 

 

Descripció del punt 

La resclosa del Torrent de Tornavells és un sistema tradicional 
d’aprofitament de l’aigua d’aquest torrent que consisteix en una 
petita presa per emmagatzemar aigua de la qual en surt un canal 
(continuació del rec madral) que conduïa l’aigua fins el Molí de 



 
 

Sant Dalmai. El tram baix de la resclosa que connecta amb el riu 
Onyar s’anomena rec del Molí.  En funció de la quantitat d’aigua 
que portés el rec madral principal  que prové de la resclosa d’en 
Borra, aquest agafava aigua del torrent mitjançant unes encluses o 
sobreeixidors.  

Distància del riu 100 m. 
Accessibilitat Facilitat  d’accés mitjançant la ruta Alt Onyar. 
OBSERVACIONS 

• L’acumulació de sediments fa que la capacitat d’emmagatzemar aigua es vegi molt 
reduïda. Per aquest motiu, caldria un manteniment periòdic. Cal esmentar que el rec 
associat a aquesta resclosa alimenta la bassa que trobem al molí fariner de Sant 
Dalmai.  

• Fitxes relacionades: Rec de la resclosa del torrent de Tornavells fins al Molí de Sant  
Dalmai  (REC02). 

• Font: Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai i revista del municipi 
(Tosquija, Abril 2008). 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Rec de la Resclosa del Torrent de Tornavells fins el Molí de Sant 
Dalmai. 

Codi REC02 
Data registre 09/01/10 
Coordenades i cota UTM (X=477.442,Y=4.640.819); Cota:  140 m. 
Comarca La Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar 

Fotografia 

 

Mapa Situació 

 

Descripció del punt 

Aquest rec correspon a la continuació del rec madral i  va des de 
la resclosa del Torrent de Tornavells fins el Molí de Sant Dalmai. 
Tradicionalment, s’utilitzava per abastir d’aigua els camps de 
conreu d’aquesta zona i proporcionar aigua al Molí. Actualment 
circula aigua per el rec degut a que rep les aigües provinents del 
torrent que és alimentat tant per la font d’en Puig com la d’en 
Bosch. Malgrat portar aigua, els camps de conreu són regats 



 
 

mitjançant les extraccions d’aigua directament de l’aqüífer 
(mitjançant diferents pous). 

Distància del riu 25-50 m. 
Accessibilitat Accés privat. 
OBSERVACIONS 

• Fitxes relacionades: Resclosa del Torrent de Tornavells (RES02). 
• Font:  Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai,  i revista del municipi 

(Tosquija, Abril 2008). 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Molí de Sant Dalmai. 

Codi MOL01 
Data registre 09/01/10 
Coordenades i cota UTM (X=477.622,Y=4.640.301); Cota:  135 m. 
Comarca La Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar 

Fotografia 

 

Mapa Situació 

 

Descripció del punt 

El Molí de Sant Dalmai és conegut com Cal Moliné. De la 
datació d’aquest molí s’ha observat la presència en 
finestres d’escritures que corresponen a l’any 1700, tot i que 
en documents de registre històric es sap de la col·locació 
de molins a les ribes del Onyar d’ençà el 1300. Aquest molí 
es servia d’aigua (provinent del rec madral) per moure la 
roda que fa rodar les moles de pedra que van fregant la 
pela del gra, separant-ne les capes de la pellofa del gra 
que envolta el nucli, del que se’n feia la farina.  Es va fer 
servir com a molí fariner fins cap als anys 1930, tot i que més 
endavant, acoblant-hi un molinet, feia anar un generador 
per al corrent elèctric de la casa, i amb un sistema de 



 
 

politges també servia de motor per màquines d’engrunar i 
d’altres aplicacions mecàniques. 
Cal indicar que l’aigua que havia mogut les moles del molí 
de Sant Dalmai, moltes vegades no anava directament a 
l’Onyar: seguia un altre rec que, per darrera la fàbrica de 
Sant Dalmai i per més avall de Can Xifra anava a la bassa 
del molí d’en Paulí, i d’aquí sí que sobreeixia a l’Onyar 

Distància del riu 20 m. 
Accessibilitat Accés privat. 
OBSERVACIONS 

• Fitxes relacionades: Rec de la resclosa del Torrent de Tornavells fins al molí de Sant 
Dalmai (REC02) 

• Font:  Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai,  i revista del municipi 
(Tosquija, Abril 2008). 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Efluent de la fàbrica de Sant Dalmai 

Codi EFL01 
Data registre 28/12/09 
Coordenades i cota UTM (X=477.598,Y=4.639.739); Cota:  125 m. 
Comarca La Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar 

Fotografia 

 

Mapa Situació 

 

Descripció del punt 

Efluent provinent de la fàbrica Sant Dalmai S.A ( empresa 
dedicada a l’elaboració de productes càrnies) on la sortida 
d’aigua presenta mala qualitat a simple cop d’ull. 
Clarament s’observa una distinció entre el tram alt i baix 
d’aquest punt, on en el tram baix destaca la presència de 



 
 

terbolesa en l’aigua. 
Distància del riu 0 m. 
Accessibilitat Per la llera del riu. 
OBSERVACIONS 

• En funció del cabal del riu, tant l’aspecte com la qualitat en aquest punt, poden 
variar substancialment. 

• Fitxes relacionades:  fitxa de qualitat QEFL01. 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial 
i popular 

Depuradora de Riudellots de la Selva 

Codi DEP02 
Data registre 16/01/10 
Coordenades i cota UTM (X=484.450,Y=4.639.821); Cota: 94 m. 
Comarca La Selva 
Municipi Riudellots de la Selva 

Fotografia 

 

Mapa Situació 

 

Descripció del punt 

L’estació depuradora d’aigües residuals de Riudellots de la 
Selva recull i depura les aigües del propi municipi, com 
també del Poligon Industrial de Girona. El tractament 
biològic amb eliminació de nitrogen. Aboca les aigües el riu 
Onyar. Posada en marxa l’any 1997. Pel que fa a les dades 
de disseny pot tractar  1612 m3/d, corresponent a una 
població equivalent d’uns 8.732 habitants. La seva 
explotació la realitza l’empresa UTE SyD Aguas XXII. 

Distància del riu 10 m. 



 
 

Accessibilitat Facilitat  d’accés mitjançant la pròpia depuradora. 
OBSERVACIONS 
• Situació administrativa: Gestió a través de l’ACA (Agència Catalana de 

l’Aigua) i explotada a través de  UTE SyD Aguas XXII. 
• Fitxes relacionades: fitxes de qualitat QDEP02 i Q2DEP02. 
• Aparentment, l’aigua de l’Onyar  no guanya qualitat des del punt de vista 

qualitatiu.  
• Font: ACA, Consell comarcal de la Selva. 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Mas Can Conill del Molí 

Codi MOL02 
Data registre 18/01/10 
Coordenades i cota UTM (X=484.787,Y=4.642.076); Cota:  87,1 m. 
Comarca La Selva. 
Municipi Fornells de la Selva 

Fotografia 

 

Mapa Situació 

 

Descripció del punt 

El Mas de Can Conill del Molí va ser construït 
al s.XIX amb l’objectiu de ser un molí destinat 
a produir  farina i que seria  mogut per la 
força de l’aigua.  L’aigua arribava 
canalitzada de la Riera Bugantó just en el 
punt on s’uneix amb el riu Onyar. Passava per 
sota la casa a través d’una mina i 
desenbocava al riu Onyar que es troba a uns 



 
 

100 metres.  
Distància del riu 10 m. 
Accessibilitat Facilitat  d’accés a través del carrer del Riu. 
OBSERVACIONS 
• El Mas es troba al costat dels equipaments esportius del municipi. 
• Situació administrativa: Privada. 
• Font: Ajuntament de Fornells de la Selva, Propietaris 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) 

Codi C01 
Data registre 09/01/10 
Coordenades i cota UTM (X=486.886,Y=4.646.359); Cota:  79 m. 
Comarca Gironès. 
Municipi Girona 

Fotografia 

 

Mapa Situació 

 

Descripció del punt 

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
és un centre de recerca creat l'octubre 2006 
pel govern de la Generalitat de Catalunya en 
el marc del Programa de centres de recerca 
(CERCA) que té com a objectius: 
Desenvolupar projectes de recerca, 
transferència del coneixement i innovació en 
tots els aspectes relacionats amb el cicle 
integral de l’aigua i la seva gestió. 



 
 

Formar investigadors i tècnics altament 
especialitzats en l’àmbit aigua. 
 

Distància del riu 50 m. 

Accessibilitat Facilitat  d’accés a través del carrer Emili 
Grahit 110. 

OBSERVACIONS 
• Inaugurat recentment (7 d’Octubre 2009). 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Central hidroelèctrica El Molí  

Codi MOL03 
Data registre 25/01/10 
Coordenades i cota UTM (X=485.453,Y=4.648.166,); Cota:  67 m. 
Comarca El Gironès 
Municipi Girona 

Fotografia 

 

Mapa Situació 

 



 
 
 
 

 

Descripció del punt 

El Molí es nodreix de l'aigua de la sèquia Monar 
que arriba fins al riu Onyar. La central s’utilitza per a 
produir energia que és consumida directament 
sense necessitat d’elevar-la  a alta tensió, ja que 
no s’ha de transportar a grans distàncies.  
Va tenir un paper fonamental en la instal·lació de 
l'enllumenat elèctric a la ciutat quan l'any 1883 
l'enginyer gironí Narcís Xifra i Masmitjà hi col·locà 
una dinamo que va permetre fer un petit assaig 
d'il·luminació a la Rambla i a la plaça del Vi.   
La sèquia de la qual es nodreix la central és un 
canal artificial que desvia part de l’aigua del Ter al 
municipi de Bescanó i fa un recorregut de 6 
quilòmetres passant per diferents municipis fins 
arribar a Girona. Va tenir un paper important en el 
desenvolupament agrícola del Pla de Girona i 
l’industrial del Mercadal.  
Per tal de que aquesta central funcioni cal un 
cabal d’entrada mínim de 4 m3/s i normalment la 
sèquia porta un cabal de 1’5 m3/s. 

Distància del riu 0 m. 

Accessibilitat 
Facilitat  d’accés a la central pel carrer del Perill 
(cantonada amb el carrer Santa Clara). 
L’abocament es pot veure des del Pont de Pedra. 

OBSERVACIONS 
• Situació administrativa: La gestiona l’ajuntament de Girona 
• Font: Ajuntament de Girona, Diari de Girona, Revista de Girona. 
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DADES GENERALS 

Nom del punt oficial i popular Resclosa d’en Borra 

Codi QRES01 

Data registre 20/01/10 

Coordenades i cota UTM (X=476.669,Y=4.641.018); Cota:  150 m. 

Comarca La Selva 

Municipi Vilobí d’Onyar ( a 1,5 km de Sant Dalmai) 

Fotografia 

 
Fotografia: Xavier Ubach 

Mapa Situació 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Descripció del punt 

Aigua corrent, provinent del tram alt de l’Onyar, a la zona de 

la Resclosa d’en Borra.  

Segons la variabilitat estacional, el flux i la quantitat l’aigua 

que circula són molt variables, sobretot en èpoques plujoses. 

Distància del riu 0 m. 

Accessibilitat 
Facilitat  d’accés mitjançant la ruta Alt Onyar. Presa de 

mostra en el propi riu. 



 

 
 

QUALITAT 

Paràmetres qualitatius 

Color i terbolesa: Transparent amb tons rogencs(sediment) 

Olor: inodor 

Variabilitat estacions 

Tª 8,5ºC TKNtotal <2 mg/L*  

pH 7,3 TKNsoluble 0 mg/L* 

OD 5,95 mg/L Amoni  1,90 mg/L 

DQOtotal 26  mg/L NO2-   0,073 mg/L 

DQOsoluble 26 mg/L NO3-  0,0719 mg/L 

SO4
2-

 10,270   mg/L PO4
2-

  0,312 mg/L 

Paràmetres quantitatius 

* El valor és inferior al límit de 

detecció de l’instrument. 

 

OBSERVACIONS 

• A partir dels resultats del diferents paràmetres analitzats, podem observar com la 

qualitat de l’aigua en aquest tram es pot considerar bona. El contingut d’oxigen dissolt 

assoleix un valor de 5,95 ppm (bones condicions d’oxigen) ja que el contingut de matèria 

orgànica i nitrogen, susceptible ha ser oxidat, és baix. 

• Fitxes relacionades: Fitxa usos Resclosa d’en Borra (RES01) 

• Font: Analítiques realitzades en el Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental de la UdG 

(LEQUIA), segons el Handbook of Standard Methods. 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Efluent de la fàbrica de Sant Dalmai 

Codi QEF01 
Data registre 20/01/10 
Coordenades i cota UTM (X=477.598,Y=4.639.739); Cota:  125 m. 
Comarca La Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar 

Fotografia 

 
Fotografia: Xavier Ubach 

Mapa Situació 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Descripció del punt 

Zona de sortida de l’aigua provinent de la 
Fàbrica de Sant Dalmai (empresa dedicada a 
l’elaboració de productes càrnics), a mitja altura 
de la llera. Aigua amb terbolesa amb presència 
de sediments acolorits.  

Distància del riu 0 m. 



Accessibilitat A través  del riu.  Presa de mostra en el propi riu. 
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QUALITAT 

Paràmetres qualitatius 
Color i terbolesa: sediment, totalment sòlid i color 
blanc-rosat 
Olor: forta olor (pudor desagradable putrefacte)  

Tª 11,7 ºC TKNtotal 74,57mg/L 
pH 7,47 TKNsoluble 9,52mg/L 
OD 0,10 mg/L Amoni 8,61 mg/L 

DQOtotal 1610 mg/L NO2- 9  mg/L 
DQOsolub 132 mg/L NO3- 0,253 mg/L 

SO42- 12,355 
mg/L PO42-  13,326 

mg/L 

Paràmetres quantitatius 
* El valor és inferior al límit de 
detecció de l’instrument. 

    
OBSERVACIONS 

• Respecte el punt de mostreig anterior, podem observar com la qualitat 
de l’aigua ha disminuït significativament. Aquesta disminució és deguda 
a que l’efluent provinent de la fàbrica aporta una elevada càrrega de 
matèria orgànica (DQO molt elevades)  i nitrogen al riu, produint 
l’oxidació d’aquests, i com a conseqüència, aquest tram del riu mostra 
condicions anòxiques, amb valors d’oxigen dissolt (OD) de 0,10 mg/L. A 
més, la temperatura de l’aigua és relativament més elevada, com a 
conseqüència de que l’aigua abocada té una temperatura superior a 
la del riu.   

• Fitxes relacionades: Fitxa usos Efluent de la fàbrica de Sant Dalmai. 
• Font: Analítiques realitzades en el Laboratori d’Enginyeria Química i 

Ambiental de la UdG (LEQUIA), segons el Handbook of Standard 
Methods.  
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Depuradora de Vilobí d’Onyar (tram del riu 
anterior) 

Codi QDEP01 
Data registre 20/01/10 
Coordenades i cota UTM (X=479.058,Y=4.637.108); Cota:  117 m. 
Comarca La Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar 

Fotografia 

 
Fotografia: Xavier Ubach 

Mapa Situació 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Descripció del punt 

Aigües estancades amb presència d’algues. 
Zona de sediments sorrencs. Poc cabal 
(influenciat pel règim estacional característic dels 
rius mediterranis). 

Distància del riu 0 m. 
Accessibilitat Trepitjant el riu.  Presa de mostra en el propi riu. 



 

 
 

QUALITAT 

Paràmetres qualitatius 
Color i terbolesa: transparent incolor.  
Olor: inodor 

Tª 9,6 ºC TKNtotal 6,86 mg/L 
pH 7,27 TKNsoluble 2,55 mg/L 
OD 1,5 mg/L Amoni 3,99  mg/L 

DQOtotal 143 mg/L NO2- 1,483  
mg/L 

DQOsolub 46 mg/L NO3- 3,191  
mg/L 

SO42- 38,821  
mg/L PO42- 0,854  

mg/L 

Paràmetres quantitatius 
* El valor és inferior al límit de 
detecció de l’instrument. 

 
OBSERVACIONS 

• En aquest punt, podem observar una lleugera millora pel que fa a la 
qualitat de l’aigua. El contingut de nitrogen ha disminuït molt, tot i que 
la presència encara de matèria orgànica produeix que el contingut 
d’oxigen dissolt segueixi tenint valors relativament baixos, tot i que no 
siguin condicions anòxiques. Es pot observar també, una disminució de 
la temperatura en relació al punt de mostreig anterior.  

• Fitxes relacionades: Fitxa usos Depuradora de Vilobí d’Onyar. 
• Font: Analítiques realitzades en el Laboratori d’Enginyeria Química i 

Ambiental de la UdG (LEQUIA), segons el Handbook of Standard 
Methods. 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

EDAR Riudellots- abans de l’EDAR 

Codi QDEP02 
Data registre 27/01/2010 
Coordenades i cota UTM (X=484.587,Y=4.639.757) Cota: 91 m 
Comarca La Selva 
Municipi Riudellots de la Selva 

Fotografia 

 
Fotografia: Xavier Ubach 

Mapa Situació 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Descripció del punt Rierol d’aigua, amb presència d’algues i filaments. 
Zona de canyissar. 

Distància del riu 0 m. 

Accessibilitat A través del riu, per accés privat.  Presa de mostra 
en el propi riu. 



 

 
 
 

QUALITAT 

Paràmetres qualitatius 

Color i terbolesa: amb certa terbolesa degut als 
sediments 
Olor: inodor 
Variabilitat estacions 

Tª 6,1ºC TKNtotal 6,65 mg/L*  

pH 7,65 TKNsoluble 5,96 mg/L* 

OD 1,52 mg/L Amoni  1,98 mg/L 

DQOtotal 54  mg/L NO2-   0,742 mg/L 

DQOsoluble 47 mg/L NO3-  0,139 mg/L 

SO42- 24,908   
mg/L PO42-  5,205 mg/L 

Paràmetres quantitatius 
* El valor és inferior al límit de 
detecció de l’instrument. 

 
OBSERVACIONS 

• En aquest punt de mostreig, podem observar com tot i que la 
concentració de nitrogen i matèria orgànica és força similar al punt 
anterior, la concentració d’oxigen és menor. S’observa una disminució de 
la temperatura (de 12 a 6 ºC), i una disminució en la solubilitat d’oxigen 
en l’aigua (OD) degut a una elevada presència de macròfits. 

• Fitxes relacionades: Fitxa usos Depuradora Riudellots (DEP02) 
• Font: Analítiques realitzades en el Laboratori d’Enginyeria Química i 

Ambiental de la UdG (LEQUIA), segons el Handbook of Standard Methods. 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

EDAR Riudellots – després EDAR 

Codi Q2DEP02 
Data registre 27/01/2010 
Coordenades i cota UTM (X=484.350,Y=4.639.929) Cota:91 m 
Comarca La Selva 
Municipi Riudellots de la Selva 

Fotografia 

 
Fotografia: Xavier Ubach 

Mapa Situació 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Descripció del punt Aigües tèrboles degut al sediment, però amb 
presència de peixos.  

Distància del riu 0 m. 

Accessibilitat A través del riu, per accés privat.  Presa de mostra 
en el propi riu. 



 

 
 

QUALITAT 

Paràmetres qualitatius 

Color i terbolesa: amb certa terbolesa degut als 
sediments 
Olor: quasi inodor (olor provinent de la depuradora) 
Variabilitat estacions 

Tª 15,7ºC TKNtotal 4,04mg/L*  

pH 7,62 TKNsoluble 2,5 mg/L* 

OD 9,2 mg/L Amoni  2,78 mg/L 

DQOtotal 61  mg/L NO2-   0,597 mg/L 

DQOsoluble 58 mg/L NO3-  7,648 mg/L 

SO42- 28,516   
mg/L PO42-  2,941 mg/L 

Paràmetres quantitatius 
* El valor és inferior al límit de 
detecció de l’instrument. 

 
OBSERVACIONS 

• En aquest punt de mostreig podem observar com l’efluent de la 
depuradora provoca l’augment de la temperatura del riu i recupera els 
valors d’oxigen dissolt (9,2mg/L). Pel que fa al contingut de matèria 
orgànica i nitrogen, aquests són molt semblants als del punt anterior. 

• Fitxes relacionades: Fitxa usos Depuradora de Riudellots (DEP02). 
• 15 metres més avall: Molt de sediment, matèria orgànica i macròfits per 

tant, disminució de l’oxigen dissolt en la zona. 
• Font: Analítiques realitzades en el Laboratori d’Enginyeria Química i 

Ambiental de la UdG (LEQUIA), segons el Handbook of Standard Methods. 



FITXA: Qualitat de l’aigua 
 
 

Pàgina 1 de 2 

 
DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Entrada Girona – entre ICRA i Carrer del Carme 

Codi QC01 
Data registre 27/01/2010 
Coordenades i cota UTM (X=487.045, Y=4.646.185) Cota: 79,6 
Comarca Gironès 
Municipi Girona  

Fotografia 

 
Fotografia: Xavier Ubach 

Mapa Situació 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Descripció del punt 

Aigua corrent envoltada de vegació i bosc de 
rivera. Es troba en una zona força humida i amb 
poca presència de sol directa en alguna moment 
del dia, degut a la vegetació. 

Distància del riu 0 m. 
Accessibilitat  



 
 

A través del riu, des de l’ICRA.  Presa de mostra en el 
propi riu. 
 

QUALITAT 

Paràmetres qualitatius 
Color i terbolesa: transparent, tot i haver-hi alguns 
sediments 
Olor:  inodor 

Tª 6,4ºC TKNtotal 2,7mg/L*  

pH 7,51 TKNsoluble 0,41 mg/L* 

OD 7,55 mg/L Amoni  2,26 mg/L 

DQOtotal 44  mg/L NO2-   0,049 mg/L 

DQOsoluble 41 mg/L NO3- 2,571 mg/L 

SO42- 21,292   
mg/L PO42-  3,168 mg/L 

Paràmetres quantitatius 
* El valor és inferior al límit de 
detecció de l’instrument. 

 
OBSERVACIONS 

• En aquest punt, podem observar com la qualitat de l’aigua, tant pel que 
fa al contingut de matèria orgànica, nitrogen i oxigen, és correcta. 

• Fitxes relacionades: Fitxa usos ICRA (C01). 
• Font: Analítiques realitzades en el Laboratori d’Enginyeria Química i 

Ambiental de la UdG (LEQUIA), segons el Handbook of Standard Methods. 



FITXA: Qualitat de l’aigua 
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DADES GENERALS 
Nom del punt oficial i 
popular 

Final Girona – incorporació de l’Onyar al Ter 

Codi QF01 
Data registre 27/01/2010 
Coordenades i cota UTM (X=485.459, Y=4.649.010) Cota: 70 m 
Comarca Gironès 
Municipi Girona  

Fotografia 

 
Fotografia: Xavier Ubach 

Mapa Situació 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Descripció del punt 

Unió de l’aigua de l’Onyar amb l’aigua provinent 
del Ter. Zona amb cert corrent i cabal d’aigua, 
amb un augment de l’amplada del llit respecte 
punts anteriors. 

Distància del riu 0 m. 
Accessibilitat A través del riu, des del pàrquing de la Devesa. 



Presa de mostra en el propi riu. 



FITXA: Qualitat de l’aigua 
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QUALITAT 

Paràmetres qualitatius 
Color i terbolesa: transparent 
Olor:  inodor 
Variabilitat estacions 

Tª 6,4ºC TKNtotal 1,32mg/L*  

pH 7,59 TKNsoluble 0,17 mg/L* 

OD 7,55 mg/L Amoni  0,86 mg/L 

DQOtotal 22  mg/L NO2-   0,018 mg/L 

DQOsoluble 22 mg/L NO3- 1,111mg/L 

SO42- 20,753   
mg/L PO42-  0,775 mg/L 

P Paràmetres quantitatius 
* El valor és inferior al límit de 
detecció de l’instrument. 

 
OBSERVACIONS 

• Degut a l’efecte de dilució produït per l’augment del cabal, podem 
observar una lleugera disminució pel que fa al contingut de matèria 
orgànica i nitrogen. Així doncs, la qualitat de l’aigua en aquest punt es 
pot considerar bona, fet que es correspon amb la presència de peixos a 
l’aigua. 

• Font: Analítiques realitzades en el Laboratori d’Enginyeria Química i 
Ambiental de la UdG (LEQUIA), segons el Handbook of Standard Methods. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          USOS DEL SÒL I PLANEJAMENT 
 



Carol Coll
Fausto Llopis
Úrsula Mercader
Veronica Miravete
Carme Teixidor
Albert Vilalta

PROJECTE "LA RUTA DE L'ONYAR"

Grup de usos del sòl i planejament

El riu com element vertebrador del territori i del seu patrimoni



Municipi:
Comarca: 
Categoria
Situació:

Tram del riu:

Avantprojecte PTPCCGG 2009
Supramunicipal
Pendent d'aprovació

NNSS de planejament urbà de 
1994.

sòl urbanitzable

Passat (1957) sòl agrícola
Present sòl agrícola-erm
Futur sòl urbà

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 1: SÒL URBANITZABLE AL NUCLI DE SANT MARTÍ SA PRESA

Categoria: Zona urbana

Informació general: 

Brunyola
La Selva

Zona urbana
UTM (x,y) 473.925, 4.639.425

Accessibilitat: Des de Girona, direcció Salt, seguir per la N-141 fins 
arribar al creuament amb la ctra C-63, girar a l'esquerra en 
direcció a Sta. Coloma i a menys de 5km es troba el nucli 
a l'esquerra.

Alt

Planificació que afecta la problemàtica/oportunitat : 

Planificació territorial i sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Creixement del nucli de Sant Martí Sapresa
Localització: UTM (x,y): 471383.2, 4641351.5.

Problemàtica associada:

Pressió urbanística del nucli de Sant Martí cap al tram de capçalera 
del riu Onyar. Un creixement no limitat podria comportar l'ocupació 
del bosc de ribera i l'erosió i acumulació de sediments per la pèrdua 
de les terrasses.

Origen:
Proposta d'ampliació del sòl urbà de les NNSS de 1994 i Proposta 
d'espais oberts, estratègies d'assentaments i actuacions
d'infraestructures previstes a l'avantprojecte del PTCCGG de 2009.

Estat actual: No executat
Altres sectors de creixement previstos a les NNSS de 1994, en 
zones amb menor impacte.

Noves propostes de millora:
Direccionar el creixement necessari cap al sector sud-est de Sant 
Martí, més planer i amb construccions ja existents.

Font: PTPCCGG 2009

Font: ICC

Font pròpia



Font: 

Possibilitat de regeneració: Mitjana
Imatges:

Observacions:

El PTPCCGG preveu un creixement moderat del nucli de Sant 
Martí Sapresa, quedant limitat a la banda oest per la C-63. Això 
podria comportar el creixement urbà per la banda nord-est, amb 
menys pendent, que és per on passa el riu, tal com contempla la 
proposta d’ampliació de sòl urbà de les NNSS de 1994.

Institut d'Estadística de Catalunya 2009, Institut Cartografic de Catalunya, Normes 
Subsidiàries municipals de Brunyola (1994), Avantprojecte del Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Gironines (PTPCCGG) de 2009

Font: Captura Googlemaps Font: NNSS 1994 Brunyola



Municipi:
Comarca: 
Categoria
Situació:

Tram del riu:

No vigent
No vigent
No vigent

NNSS de planejament urbà de 
1994.

sòl no urbanitzable

Passat (1957) Curs fluvial i pista forestal 
Present Curs fluvial i vial pavimentat
Futur Curs fluvial i vial pavimentat

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 2: CAMÍ DE SANT ROMÀ
Categoria: Infraestructures de comunicació

Informació general: 

Brunyola
La Selva

Infraestructures de comunicació
UTM (x,y) 473.925, 4.639.425

Accessibilitat: Des de Girona, direcció Salt, seguir per la N-141 fins 
arribar al creuament amb la ctra C-63, girar a l'esquerra en 
direcció Sta. Coloma i abans d'arribar a St. Martí Sapresa, 
es troba el camí a l'esquerra.

Alt

Planificació que afecta la problemàtica/oportunitat : 

Planificació territorial i sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Camí de Sant Romà
Localització: UTM (x,y) 474381.0, 4642388.9
Problemàtica associada: El camí va paral·lel al riu i el travessa en una zona de forts 

Origen:
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2001. Acondiciament i 
pavimentació del camí entre la carretera C-63 (antiga C-152) i el 
veïnat de Sant Romà.

Estat actual: Executat totalment
No documentada

Noves propostes de millora:

Establir mesures per controlar i reduir el pas dels vehicles 
motoritzats i minimitzar el seu impacte sobre l'ecosistema fluvial. 
Mantenir el bosc de ribera i una franja de protecció per prevenir el 
risc d'inundació en cas d'una crescuda important.

Possibilitat de regeneració: Alta

Font: PTPCCGG  2009

Font: ICC

Font pròpia



Font: 

Imatges:

Observacions:

El camí que antigament havia estat una pista forestal poc 
transitada, actualment és una carretera asfaltada de 5m d'amplada 
per la qual circulen tot tipus de vehicles. La carretera transcorre 
paral·lela al riu durant uns 300m i el travessa entre el Puig Rodonell 
i la costa de Sant Romà, on també s'hi localitzen dos masos.

Institut d´Estadistica de Catalunya, Institut Cartografic de Catalunya



Municipi:
Comarca: 
Situació:

Tram del riu:

PTPCCGG / PDSUG
Supramunicipal

Pendent d'aprovació

NNSS de planejament urbà de 
1994.

sòl no urbanitzable

Passat (1957) sòl agric. i forestal, curs fluvial
Present sòl agric. i forestal, curs fluvial
Futur sòl agric. i forestal, curs fluvial

Origen:

Propostes de millora existents: 

FITXA 3: SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL

Categoria: Zona de protecció

Informació general: 

Brunyola
La Selva

UTM (x,y) 473.925, 4.639.425

Accessibilitat
:

Des de Girona, sortir per la N-II, seguir a la dreta per la C-
65, continuar per la ctra de Sta. Coloma (GI-533) fins 

arribar a St. Dalmai i girar a la dreta per la carretera de 
Brunyola, on trobarem l'inici del TM.

Alt

Planificació que afecta la oportunitat: 

Planificació territorial i sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Oportunitat: 

Element/activitat d'oportunitat: Protecció del sòl no urbanitzable
Localització: Pràcticament tota la superfície del municipi

Oportunitat associada:
Limitar la dinàmica urbanística del municipi i afavorir la conservació 
i protecció dels terrenys amb un alt valor. Assegurar la protecció de 
la llera dels rius i la vegetació de ribera.
El PTPCCGG dóna la categoria de sòl de protecció especial al SNU 
del municipi, la proposta del PDSUG també, per la seva funció 
d’espai connector i els hàbitats d'interès comunitari que comprèn i 
les NNSS qualifiquen aquest sòl pels seus valors agrícoles, 
forestals, paisatgístics... (Zones d'Interès Agrícola; Forestal i de 
Protecció de Cursos d'Aigua)

Estat actual: Executat totalment
No s'escau

Font:  PTPCCGG

Foto: Ortofotoimatge

Font pròpia



Font: 

Noves propostes de millora:

Incloure els conreus d’avellaners, sobretot els conreus en 
terrasses, com a sòl d’interès agrari i/o paisatgístic dins el sòl de 
protecció catalogat pels diferents planejaments. Limitar més les 
construccions i activitats econòmiques permeses en aquestes 
zones. Recuperar els boscos de ribera autòctons en detriment de 

Possibilitat de regeneració: No s'escau

Institut d´Estadistica de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, Registre 
Planejament Urbanístic de Catalunya, Pla Territorial Parcial Comarques Gironines, Pla 
Director Sistema Urbà Girona, Normes Subsidiàries 1994

Imatges:

Observacions:

Tot i que les NNSS qualifiquen el SNU pels seus valors agrícoles, 
forestals, paisatgísitics, etc, les limitacions del sòl de Protecció de 
Cursos d'Aigua, permeten les replantacions amb espècies no 
autòctones, com l'eucaliptus. Les limitacions per construir 
habitatges familiars aïllats són força estrictes.  

Font propia Font propia Font propia 



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat :
Tram del riu:

Supramunicipal
No vigent

Normes subsidiaries tipus A i 
tipus B del 1987.

Sól Urbà

Passat (1957) Sól agrícola
Present Sól Urbà
Futur Sól Urbà

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 4: SÒL URBANITZABLE
Categoria: Zona Urbana

Informació general: 

Vilobí d'Onyar
La Selva

UTM (x,y): 478688,31;4637601,21
Per la carretera GIV-5341

Mig

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial i sectorial:
Pla Territorial Parcial de CCGG

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Urbanització pròxima al riu
Localització: UTM (x,y): 478708,86;4637876,30
Problemàtica associada: Risc d`inundabilitat i Impacte Paisagístic
Origen: Normes subsidiàries tipus A i tipus B del 1987
Estat actual: Executat parcialment

Inexistents

Noves propostes de millora:
Proposar una àrea de protecció amb vegetació de ribera per tal de 

respectar la zona de policia

Possibilitat de regeneració: Mitjana

Imatges:

Localització del Municipi i Ubicació dels punts

Font: Pla Territorial Parcial de les CCGG

Font: ICC Elaboració pròpia Ortofotomapa

Font pròpia



Font: 

Observacions:
La zona agrícola s`ha anat requalificant com sól urbanitzable amb el 
planejament del 1987, arribant a una situació de proximitat amb el riu

www. Vilobidonyar.cat, Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
(http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/urbanisme_territori.jsp), Institut 
Cartografic de Catalunya ( www.icc.es )

Font pròpia Font pròpia



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat:
Tram del riu:

Reial Decret 355/2006, de 29 de

març, sobre interoperabilitat del

sistema ferroviari transeuropeu

d'alta velocitat. Pla Territorial

Parcial de les CCGG (finalitzada

la exposició pública del

avantprojecte), Pla de

Infraestructures del Transport de

Catalunya 2006-2026
Estatal, Provincial i Comarcal

Executat

No procedeix

Sól no urbanitzable

Passat (1957) Sól agrícola
Present Infraestructura de comunicació
Futur Infraestructura de comunicació

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 5: TREN D'ALTA VELOCITAT
Categoria: Infraestructures de comunicació

Informació general: 

Vilobí d'Onyar
La Selva

UTM (x,y): 478688,31 ; 4637601,21
Per la carretera GIV-5341

Mig

                                                                                                                                                         

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial i 
sectorial:

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Moviments de terres 
Localització: UTM (x,y): 480387,34, 4636524,23
Problemàtica associada: Impacte paisagistic i contaminació acústica
Origen:  Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 
Estat actual: Executat parcialment

Desconegut

Noves propostes de millora:
Implementació de pantalles acustiques i adecuació paisagistica del 

tram

Possibilitat de regeneració: Mitja

Imatges:

Localització del municipi i ubicació dels punts.     

Font: Pla d'infraestructures de les Comarques 

Font: ICC Ortofotomapa

Font pròpia



Font: 

Reial Decret 355/2006, de 29 de març, sobre interoperabilitat del sistema ferroviari 
transeuropeu d'alta velocitat (www.fomento.es). Pla dels Espais Fluvials del Baix Ter ( 
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/ ), Institut Cartogràfic de Catalunya                     
( www.icc.es )

Observacions:
Degut a les obres en execució, no s´ha pogut accedir físicament a 

aquest punt. 



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat: Per la C-25 des de l'A2, l'AP7 o l'eix transversal

línia de tren convencional Bcn/Portbou
 a uns 4 Km de l'aeroport Costa Brava

Tram del riu:

Supramunicipal (PTP Comarques
 Gironines). 
Autonòmic (PITC)
No vigent (PTP)
2005 (PITC)

NNSS publicades el 02.08.99

Sòl no urbanitzable

Passat (1957)
Agrícola i forestal

Present Agrícola i forestal
Futur Sistema viari

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 6: Proposta de prolongació de l'eix transvers al  
Categoria: Infraestructura de comunicació

Informació general: 

Riudellots de la Selva
La Selva

UTM 31 N (x,y): 483.950, 4.638.200 

Mig

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial i sectorial:

Pla Territorial General de Catalunya. PTP de les Comarques 
Gironines (finalitzada la informació pública de l'avantprojecte). Pla de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya. Pla Infraestructures de 
Transport de Catalunya (PITC) (2005). 

Àmbit del pla: 

Vigència del pla: 

Planificació urbanística 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

 Proposta de prolongació de l'Eix Transversal entre Campllong fins
 la N-II

Localització: (x,y): 484749.50, 4638323.00 

Problemàtica associada:
Construcció de la infraestructura paral·lela al riu Onyar i en zona 
inundable produint futurs problemes d'inundació. Construcció en sòl 
agrícola, afectant molts camps de conreus. 

Origen: Les NNSS Contemplen la prolongació de l'eix tranversal. . 

Estat actual: Prolongació de l'eix transversal no executada
No s'ha executat, ja que es construiria en una zona inundable i a la 
vora del riu Onyar.

Font: ICC Ortofotomapa

Localització del municipi i ubicació dels 
punts

Font: PTP de les Comarques Gironines

Font pròpia



Font: 

Noves propostes de millora:

No execució de la prolongació de l'Eix Transversal, ja que generaria 
moltes problemàtiques a nivell d'inundació. A més, segons el PTP de 
les comarques gironines part del traçat transcorreria per sòl de 
protecció especial.

Possibilitat de regeneració: Alta

Imatges:

Institut d`Estadistica de Catalunya, Pla Espais Fluvials del Baix Ter, Consell Comarcal de la 
Selva, Institut Cartogràfic de Catalunya, Agenda 21 Riudellots,Generalitat de Catalunya, Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Gironines, Pla de Carreteres de la generalitat de 
Catalunya, Pla General Territorial, Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya.  

Observacions:

La proposta de prolongació apareix tant al Pla territorial General de 
Catalunya, PTP de les Comarques Gironines com el Pla 
d'Infraestructures de Transport de Catalunya. La carretera no està 
executada, per tant la possibilitat de regeneració de l'entorn fluvial és 
alta.



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat: Per la C-25 des de l'A2, l'AP7 o l'eix transversal

línia de tren convencional Bcn/Portbou
 a uns 4 Km de l'aeroport Costa Brava

Tram del riu:

Supramunicipal
No vigent

NNSS publicades el 02.08.99

Sòl no urbanitzable

Passat (1957) Agrícola
Present Agrícola
Futur Agrícola

Element/oportunitat: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 7 : Sòl de protecció especial. 
Categoria: Zona de protecció

Informació general: 

Riudellots de la Selva
La Selva

UTM 31 N (x,y): 483.950, 4.638.200 

Mig
                                                                                                                                Localització del municipi i ubicació dels punts

Planificació que afecta la oportunitat: 

Planificació territorial i sectorial:
PTP de les Comarques Gironines (finalitzada la informació pública de 
l'avantprojecte). 

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Oportunitat: 

Sòl de protecció especial

Localització:             UTM (x,y) inici: 482529.50, 4636728.00
            UTM (x,y) final: 484880.00, 4638695.00

Oportunitat associada:

Atorgar la categoria de sòl de protecció especial al sòl no 
urbanitzable que actualment és sòl agrícola. D'aquesta manera es 
frena el possible creixement del polígon industrial que ha tendit a 
estirar-se al voltant del riu en sentit nord, amb la possibilitat de créixer 
cap aquesta zona. 

Origen: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.
Estat actual: No executat

Conservació d'espais oberts. 

Noves propostes de millora:

Generar una xarxa d'espais naturals.
Garantir la biodiversitat i connectivitat dels espais oberts.
Disposar d'una zona no urbanitzable on es pugui anar a gaudir de la 
natura i de l'entorn.

Font: ICC Ortofotomapa

Font: NNSS de Riudellots de la Selva

Font pròpia



Font: 

Possibilitat de regeneració: Alta

Imatges:

Institut d´Estadistica de Catalunya, Plans Espais Fluvials del Baix Ter, Consell Comarcal de 
la Selva, Institut Cartográfics Catalunya, Agenda 21 Riudellots, Normes Subsidiàries 1999 
Riudellots de la Selva, Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 

Observacions:



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat: Per la C-25 des de l'A2, l'AP7 o l'eix transversal

línia de tren convencional Bcn/Portbou
 a uns 4 Km de l'aeroport Costa Brava

Tram del riu:

Supramunicipal
No vigent

NNSS publicades el 02.08.99 i 
text refós vigent publicat al DOGC 
de 16.06.06

Sòl urbanitzable

Passat (1957)
Agrícola

Present Industrial
Futur Industrial

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 8: Polígon industrial de Riudellots 
Categoria: Zona industrial

Informació general: 

Riudellots de la Selva
La Selva

UTM 31 N (x,y): 483.950, 4.638.200 

Mig

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial i sectorial:
Es troben en tramitació el Pla Director Urbanístic del sistema urbà de 
Girona (aprovació inicial del Pla) i el PTP de les Comarques Gironines 
(finalitzada la informació pública de l'avantprojecte)

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Polígon industrial de Riudellots

Localització:
UTM (x,y) inici: 482529.50, 4639909.97
UTM (x,y) final: 483819.50, 4640498.00

Problemàtica associada: Pressió de la pròpia activitat i episodis de contaminació d'aigües
Origen: Planejament urbanístic local. 
Estat actual: Polígon industrial executat

No es coneixen propostes de millora

Localització del municipi i ubicació dels 
punts

Font: NNSS de Riudellots de la Selva

Font: ICC Ortofotomapa
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Noves propostes de millora:

Actuacions per disminuir l'impacte visual des del riu Onyar.
Inspeccions municipals o des de l'ACA puntuals i/o periòdiques per a 
controlar el correcte funcionament de les edars del polígon. 
Aplicar mesures pel consum eficient de l'aigua.
Aplicar una cuota/taxa anual per la restauració dels espais de ribera o 
ecosistemes lligats al riu onyar i/o els seus efluents.
Es va decidir situar la zona verda del polígon al costat del riu per fer 
"d'amortidor". 

Possibilitat de regeneració: Baixa

Imatges:

Observacions: El polígon industrial es va crear al 1970. 
Institut d`Estadistica de Catalunya, Agencia Catalana de l´Aigua, Plans Espais Fluvials del 
Baix Ter, Consell Comarcal de la Selva, Institut Cartografic Catalunya, Agenda 21 
Riudellots, Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 

Font pròpiaFont: Captura Googlemaps



Municipi:
Comarca: 
Categoria
Situació:

Tram del riu:

Pla Dir.Sistema Urba Girona
Supramunicipal
Pendent d'aprovació

POUM 2007

sòl no urbanitzable 

Passat (1957) sòl agrícola
Present sòl agrícola
Futur sòl agrícola

Element/activitat d'oportunitat: 

FITXA 9: SÒL D'INTERÈS CONNECTOR

Categoria: Zona de protecció

Informació general: 

Campllong
Gironès

Zona de protecció
UTM (x,y) 486.050, 4.638.200

Accessibilitat: Des de Girona, per la N-II, seguir per la ctra. de Fornells 
(GIP-6631), direcció sud pel Camí del Veïnat Gros i seguir 
la C-25 fins arribar al TM de Campllong

Alt

Planificació que afecta la problemática: 

Planificació territorial i sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Sòl no urbanitzable de protecció especial en espais d'interès 
connector

Localització: De la UTM31N (x,y) 484472, 4639860 fins (x,y) 484801, 4638323

Oportunitat associada:
Limitar la dinàmica urbanística del municipi i afavorir la conservació 
i protecció dels terrenys d'interès connector per a la dispersió de les 
espècies, sobretot les pròpies dels ambients fluvials.

Origen:
La catalogació del sòl no urbanitzable de protecció agrícola o 
protecció natural per part del POUM. La catalogació de protecció 
especial pels espais connectors per part del PDSUG .

Estat actual: Executat totalment

Localització del Municipi

Font: PDSUG

Font: ICC 
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Propostes de millora existents: 

Font: 

L'Agenda 21 de Campllong descriu zones estratègiques d’interès 
per la connectivitat i suggereix la creació d’una possible 
subcategoria de sòl de protecció agrícola amb valor paisatgístic i 
connector. La Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de 
Girona defineix una gran unitat paisatgística d’interès que engloba 
el municipi de Campllong entre d'altres. La proposta del Cinturó 
verd de l'àrea urbana de Girona també l'engloba.

Noves propostes de millora:
Fer el seguiment de les propostes existents per assegurar-ne la 
seva execució i eficàcia.

Possibilitat de regeneració: No s'escau

Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal 2007, Avantprojecte Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines, Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona, Agenda 21, Diputació de 
Girona

Imatges:

Observacions:
El municipi de Campllong, amb una activitat agrícola i ramadera 
important, es beneficia, alhora que conserva el sòl fèrtil de les ribes 
de l'Onyar i les nombroses rieres que passen pel municipi.



Municipi:
Comarca: 
Categoria
Situació:

Tram del riu:

Pla Dir. Sistema Urba Girona
Supramunicipal
Pendent d'aprovació

POUM 2007

sòl no urbanitzable 

Passat (1957) sòl agrícola
Present sòl agrícola
Futur sòl agrícola

Element/activitat d'oportunitat: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 10: ORDENACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS

Categoria: Zona de protecció

Informació general: 

Campllong
Gironès

Zona de protecció
UTM (x,y) 486.050, 4.638.200

Accessibilitat
:

Des de Girona, per la N-II, seguir per la ctra. de Fornells 
(GIP-6631), direcció sud pel Camí del Veïnat Gros i seguir 
la C-25 fins arribar al TM de Campllong

Alt

Planificació que afecta la oportunitat: 

Planificació territorial i sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Oportunitat: 

Ordenació dels espais fluvials
Localització: De la UTM31N (x,y) 484896, 4639569 a (x,y) 486131, 4636406

Oportunitat associada:
Limitar els usos a l'entorn de l'espai fluvial i afavorir la conservació i 
protecció d'aquests terrenys pels seus valors naturals, paisatgísitics 

i connectors.

Origen:

La catalogació del sòl no urbanitzable de protecció agrícola o 
protecció natural per part del POUM. La proposta de creació d’un 

Parc Fluvial com una actuació territorial estratègica interessant del 
PDSUG.

Estat actual: Executat totalment
L’Agenda 21 proposa la redacció d’un pla especial urbanístic (PE) 
per ordenar el sòl no urbanitzable de protecció natural i els usos 
fluvials de l’espai connector de la Gotarra, que també englobaria 

l’Onyar i la riera de Susvalls.

Font pròpia
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Noves propostes de millora:
Fer el seguiment de les propostes existents per assegurar-ne la 

seva execució i eficàcia.
Possibilitat de regeneració: No s'escau

Institut d'Estadística de Catalunya 2010, Institut Cartogràfic de Catalunya, Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal 2007, Avantprojecte Pla Territorial Parciald de les 
Comarques Gironenes, Pla Director Urbanística del sistema urbà de Girona, Agenda 21

Imatges:

Observacions:
Els objectius de sostenibilitat del POUM del municipi de Campllong 
dirigeixen el planejament territorial i urbanísitc del municipi.

Font: Captura Googlemaps



Municipi:
Comarca: 
Categoria
Situació:

Tram del riu:

PTPCCGG
Supramunicipal
Pendent d'aprovació

POUM 2007

sòl no urbanitzable 

Passat (1957) sòl agrícola
Present sòl agrícola
Futur sòl agrícola

Element/activitat d'oportunitat: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 11: SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL

Categoria: Zona de protecció

Informació general: 

Campllong
Gironès

Zona de protecció
UTM (x,y) 486.050, 4.638.200

Accessibilitat: Des de Girona, per la N-II, seguir per la ctra. de Fornells 
(GIP-6631), direcció sud pel Camí del Veïnat Gros i seguir 
la C-25 fins arribar al TM de Campllong

Alt

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial i sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Sòl no urbanitzable de protecció especial
Localització: De la UTM31N (x,y): 484445, 4639885, fins a (x,y) 484802, 4638325

Oportunitat associada:
Limitar la dinàmica urbanística del municipi i afavorir la conservació 
i protecció dels terrenys amb un alt valor. Assegurar la protecció de 
la llera dels rius i la vegetació de ribera.

Origen:

La catalogació del sòl no urbanitzable de protecció agrícola o 
protecció natural per part del POUM. La catalogació sòl de 
protecció especial de l'avantprojecte dels espais oberts, les 
estratègies d'assentaments i actuacions d'infraestructures del 

Estat actual: Executat totalment
L'Agenda 21 de Campllong qualifica l'elevat valor ecològic, agrícola 
i paisatgístic de les ribes de l'Onyar.

Noves propostes de millora:
Potenciar i donar a conèixer el patrimoni natural i paisatgísitc que 
representa el mosaic agrícola i forestal del municipi.
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Possibilitat de regeneració: No s'escau

Institut d'Estadística de Catalunya 2010, Institut Cartogràfic de Catalunya, Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal 2007, Avantprojecte Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines, Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona

Imatges:

Observacions:
El municipi de Campllong ha sabut conservar els terrenys agícoles i 
forestals de la riba dreta de l'Onyar, juntament amb les nombroses 
rieres que passen pel municipi.



Municipi:
Comarca: 

Situació:

Accessibilitat:

Tram del riu:

No vigent
No vigent
No vigent

No vigent

Infraestructura ferroviària

Passat (1957) Infraestructura ferroviària
Present Infraestructura ferroviària
Futur Infraestructura ferroviària

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 12:  PROXIMITAT DEL TREN (Ferrocarril Portbou  - Barcelona)
Categoría: Infraestructures de comunicació

Informació general: 

Fornells de la Selva
Gironès

UTM (x,y): 484549,68; 4642365,51  

S'arriba a Fornells de la Selva per la carretera C-65, o bé la 
carretera N-II. També s'hi pot accedir amb el tren 

convencional, per la linia Barcelona-Portbou. Al punt s'hi 
arriba seguint el camí que hi ha a la vora del riu des del 

carrer de Isaac Albeniz.

Mig

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial i sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Proximitat de la linia ferroviaria Portbou - Barcelona al riu

Localització:
UTM (x,y): Inici del tram: 483737,34, 4641044,23

                Fi del tram: 484017,34, 4641804,23
Problemàtica associada: Contaminació acústica i impacte paisagistic
Origen: Construcció de la linea ferrea
Estat actual: Gestió adequada de les ribes

No es coneixen

Noves propostes de millora:
Té una integració en el entorn paisagístic de la zona, alhora que se'l 

pot considerar un element cultural

Localització del Municipi i ubicació dels punts

Font: PTPCCGG
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Possibilitat de regeneració: Baixa

Imatges:

Institut d'Estadística de Catalunya 2010 ( www.idescat.cat ), Agència Catalana del Aigua, 
Pla d´Espai Fluvial del Baix Ter, Institut Cartogràfic de Catalunya

Observacions:

El tram del ferrocarril objecte d'aquesta fitxa va entrar en servei l'any 
1862 (tram entre l'actual estació de Maçanet-Massanes i Girona). El 

8 de gener 1878, la Companyia dels ferrocarrils de Tarragona a 
Barcelona i França va conectar Catalunya amb França, permetent el 

desenvolupament de l´epoca. El planejament posterior s'ha anat 
adaptant al pas d'una infraestructura precedent i que no ha variat de 

traçat.

Font: pròpia Font: pròpia Font: pròpia 



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat:

Tram del riu:

Pla Territorial Parcial CCGG 
(finalitzada l'exposició pública de 

l'avantprojecte)
Comarques Gironines

No vigent

Pla Especial de Regulació dels 
Usos del Sòl No Urbanitzable

Sól no urbanitzable
Passat (1957) Ús agrícola
Present Ús agrícola
Futur Ús agrícola

Propostes de millora existents: 

FITXA 13:  ESPAI DE PROTECCIÓ ESPECIAL
Categoria: Zona de protecció

Informació general: 

Fornells de la Selva
Gironès

UTM (x,y): 484549,68 ; 4642365,51
Carretera N-II i la C-65. També amb la linia de 

tren Barcelona-Portbou.
Mig

Planificació que afecta la oportunitat: 

Planificació territorial i sectorial:

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Oportunitat: 

Element/activitat oportunitat: Sól de protecció especial

Localització:
UTM (x,y) inici: 485143,68 ; 4643201,88
UTM (x,y) final: 483813,68 ; 4645512,83

Oportunitat associada:
Atorgar la categoria de sòl de protecció especial a sòl no 

urbanitzable que actualment és sòl agrícola.
Origen: Pla Territorial Parcial Comarques Gironines
Estat actual: Sòl de protecció especial

No se'n coneixen

Noves propostes de millora:
Millorar qualitativament l'estat dels ecosistemes asociats al riu en els 

trams menys favorables
Possibilitat de regeneració: Alta

Font: PTP CCGG 

Font: ICC Ortofotomapa

Localització del municipi i ubicació dels punts.     
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Imatges:

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Institut Cartogràfic de 
Catalunya, Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, Ajuntament de Fornells de 
la Selva. Agenda 21 de Fornells de la Selva

Observacions:

Les dues lleres del riu, en la totalitat del seu pas pel municipi de 
Fornells de la Selva tenen un caracter de proteccio especial. L'estat 
d'aquest tram del riu és bo i en els darrers temps s'han anar aplicant 

diferents mesures per corregir les problemàtiques existents. 

Font pròpia Font pròpia



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat: Accés principalment per l'autopista AP7 

o carretera N-II i C-66.

Tram del riu:

No vigent
No vigent
No vigent

Actualment són vigents les 
normes subsidiàries (NNSS) de 
l'any 1987  amb text refós del 
2005

Sòl urbà industrial

Passat Agrícola
Present Industrial
Futur Industrial

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 14: POLIGON NDUSTRIAL PALOL D'ONYAR
Categoria: Zona industrial

Informació general: 

Quart
Gironès

UTM (x,y): 4643157 ; 486898

Baix

Planificació que afecta la problemàtica/oportunitat : 

Planificació territorial i sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Polígon industrial Palol d'Onyar

Localització:
UTM (x,y) inici: 486855,8 ; 4.645199,1                                        UTM 

(x,y) final: 486737,3, 4.644741,6

Problemàtica associada:
Ús problemàtic molt proper al riu Onyar i Riera de  Cerlé amb perill 
innundabilitat.

Origen: Planejament urbanístic municipal

Estat actual:
Actualment hi ha part ocupada per naus industrial i la resta parcel·les 
sense ocupar.

Inexistent, zona urbanitzable per polígon industrial

Noves propostes de millora:

Canvi de l'ús dels actual terrenys per una que impliqui menys perill i 
menys impacte com podria ser un parc fluvial. Una altre solució seria 
l'aixecament d'un talús o mota que incorpori mesures de correcció 
ambiental per disminuir l'efecte de les crescudes

Possibilitat de regeneració: Baixa

Localització del municipi     
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Font: 

Imatges:

Insitut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Pla d'Espais Fluvials del 
Baix Ter, Institut Cartogràfic de Catalunya

Observacions:
Val a dir que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

(avantprojecte) estableix aquesta espai com a zona residencial

Font pròpia Font pròpia



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat:

Tram del riu:

No procedeix
No procedeix
No procedeix

Actualment vigent normes 
subsidiàries (NNSS) del 1987  
text refós del 2005 normes 
urbanistiques del planajament.

Sòl urbà

Passat Agrícola
Present Urbà
Futur Urbà

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 15: LA CREUETA
Categoria : Zona urbana

Informació general: 

Quart
Gironès

UTM (x,y): 4643157; 486898

Baix

Accés principalment per l'autopista AP7, carretera  N-
II i C-66

Planificació que afecta la problemàtica/oportunitat : 

Planificació territorial i 
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Sòl urbà de la Creueta

Localització:
UTM (x,y) inici: 486891,3 ; 4.645.920,1 UTM (x,y) final: 487001,3 ; 

4.646.203,1

Problemàtica associada: Pressió urbanística en nucli històric

Origen: Normes subsidiàries del planejament urbanístic municipal

Estat actual:
Ocupació  zona propera de la llera del riu pel nucli urbà històric  i 

amb posibilitat de poder  crèixer  limitadament en zona aquesta zona 
. A l'altre costat de llera és zona de protecció especial.

Es proposa incloure la zona dins l'anella verda de girona 

Localització del Municipi
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Noves propostes de millora:
Mantenir els usos actuals en zona propera al riu per evitar les 
riuades. Al Nucli històric es podria la limitar construcció d´habitatges. 
Crear la figura de parc fluvial a la zona que envolta el riu.

Possibilitat de regeneració: Mitjana

Imatges:

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Pla d'espais fluvials del 
Baix Ter, Institut Cartogràfic de Catalunya

Observacions:
Val a dir que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
(avantprojecte) estableix aquesta zona com a usos residencials



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat: Accés principalment per l'autopista AP7 

o carretera N-II i C-66.

Tram del riu:

Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines 
(avantprojecte)
Comarques Gironines
No vigent

Actualment vigent normes 
subsidiàries (NNSS) del 1987  
text refós del 2005 normes 
urbanistiques del planajament.

Sòl Rústic/forestal

Passat Sòl Rústic/forestal
Present Sòl Rústic/forestal
Futur Sòl Rústic/forestal

Element/activitat oportunitat: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 16: BOSC DE LA ROMAGOSA
Categoria: Zona de Protecció

Informació general: 

Quart

Quart

Gironès
UTM (x,y): 4643157; 486898

Baix

Planificació que afecta la problemàtica/oportunitat : 

Planificació territorial i 
sectorial:

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Oportunitat: 

Bosc de fulla caduca

Localització:
UTM (x,y) inici: 485787,5;  4643792,5                                              
UTM (x,y) final: 485912,5 ; 4644307,5 

Oportunitat associada: Protecció d'aquest espai
Origen: Normes subsidiàries

Estat actual: Actualment hi ha un massa forestal 

Considerar la massa forestal com a bosc d'interès paisatgístic 
catalogat.

Noves propostes de millora:
Una proposta és mantenir el usos actual i fer efectiva la proposta de 
l'ajuntament per que la zona es concideri bosc d'interès paisatgístic 
catalogat i tingui una major protecció

Localització del Municipi
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Possibilitat de regeneració: Alta

Imatges:

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Pla d'espais fluvials del 
Baix Ter, Institut Cartogràfic de Catalunya

Observacions:
Val a dir que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

(avantprojecte) estableix aquesata zona com a sòl de protecció 
especial



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat: Accés principalment per l'autopista AP7 

o carretera N-II i C-66.

Tram del riu:

Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines 
(avantprojecte)
Comarques Gironines
No vigent

Actualment vigent normes 
subsidiàries (NNSS) del 1987  
text refós del 2005 normes 
urbanistiques del planajament.

Sòl no urbanitzable forestal

Passat Sòl Rústic/forestal
Present Sòl Rústic/forestal
Futur Sòl Rústic/forestal

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 17: BOSCOS DE RIBERA DE QUART
Categoria: Zona de protecció

Informació general: 

Quart

Quart

Gironès
UTM (x,y): 4643157; 486898

Baix

Planificació que afecta la problemàtica/oportunitat : 

Planificació territorial i sectorial:

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Bosc de fulla caduca

Localització:
UTM (x,y) inici: 486.237,5 ; 4.644.702,5                                      UTM 

(x,y) final: 486.752,5 ; 4.645.197,5

Problemàtica associada:
Desaparició de diferents tipus de massa de ribera com pollancres, 
plàtans o altres planifolis de sòls humits.

Origen: Normes subsidiàries

Estat actual:

Actualment, bosc de ribera no catalogat però sense impactes 
urbanístics que hi incideixin de moment; no obstant, es troben 
propers a la N-II al sector on el límit de terme municipal s'ajusta 
força a la llera del riu
Considerar la massa forestal com espai connector i poder-la 
englobar dins la anella verda de Girona. Per tant caldria una 
protecció espacial com espai connector i crear una zona homogènia 
amb espai connector

Localització del Municipi

Font pròpia

Font PTPCCGG

Font ICC  Ortofotomapa



Font: 

Noves propostes de millora:
Protecció especial com espai connector, que estigui englobat dins 
l'anella verda de Girona i  la creació junt amb altres zones properes a 
la llera del riu d'un parc fluvial 

Possibilitat de regeneració: Alta

Imatges:

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Pla d'Espais Fluvials del 
Baix Ter, Institut Cartogràfic de Catalunya

Observacions:
Val a dir que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

(avantprojecte) estableix aquesta zona com a sòl de protecció 
especial



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat: Accés principalment per l'autopista AP7 

o carretera N-II i C-66.

Tram del riu:

Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines 
(avantprojecte)
Comarques Gironines
No vigent

Actualment vigent normes 
subsidiàries (NNSS) del 1987  
text refós del 2005 normes 
urbanistiques del planajament.

Sòl no urbanitzable

Passat Sòl Rústic/forestal
Present Sòl Rústic/forestal
Futur Sòl Rústic/forestal

Element/activitat: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 18:  BOSCOS ENTRE PALOL I LA CREUETA
Categoria: Zona de Protecció

Informació general: 

Quart

Quart

Gironès
UTM (x,y): 4643157 ;486898

Baix

Planificació que afecta la oportunitat: 

Planificació territorial i 
sectorial:

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Oportunitat:

Bosc de fulla caduca

Localització:
UTM (x,y) inici: 486.877,5;  4.645.362,5                                       UTM 

(x,y) final: 487.307,5 ; 4.645.652,5

Oportunitat associada:
Protecció de l'espai davant la desaparició de diferents tipus de 
massa forestal d'alzines i roures

Origen: Normes subsidiàries

Estat actual:
Incidència del pas d'infraestructures com la N-II, els seus enllaços 
amb la carretera dels Àngels a Girona (GIV-6703) i existència d'una 
nau industrial. 
Considerar la massa forestal com espai connector i poder-la 
englobar dins la anella verda de Girona. Per tant caldria una 
protecció espacial com espai connector i crear una zona homogènia 
amb espai connector

Localització del MunicipiFont pròpia

Font PTPCCGG

Font ICC  Ortofotomapa



Font: 

Noves propostes de millora:
Protecció especial com espai connector, que estigui englobat dins 
l'anella verda de Girona i  la creació junt amb altres zones properes a 
la llera del riu d'un parc fluvial 

Possibilitat de regeneració: Alta

Imatges:

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Pla d'Espais Fluvials del 
Baix Ter, Institut Cartogràfic de Catalunya

Observacions:



FITXA 19: NUCLI URBÀ GIRONA
Categoria: Zona urbana

Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat:

Tram del riu:

No procedeix
No procedeix
No procedeix

Actualment vigent el Pla General 
d'Ordenació urbana (PGOU) de 
l'any 2002 (DOGC núm. 3654 de 
11.06.02) i text refós del 2006 
(DOGC núm. 4618 de 21.04.06)

Sistema hidrològic

Passat (1957) Curs fluvial
Present Curs fluvial
Futur Curs fluvial

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

Informació general: 

Girona
Gironès

UTM (x,y): 485.175, 4.648.075

Accés principal per l'autopista AP7 o la carretera N-II, 
també en tren amb la línia de Barcelona a Portbou. 
Situat a uns 16 Km de l'aeroport Girona-Costa brava. 
També accès per carretera N-141, la C-65 i la C-66.

Baix

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial i sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Pressió urbanística del mateix nucli urbà

Localització:
UTM (x,y) inici:486183.00, 4647065.50                                       UTM 

(x,y) final:485457.00, 4648822.00 

Problemàtica associada:
Ocupació de la llera del riu pel nucli urbà i endegament del riu, amb 

la consequent inexistència d'un sistema natural del curs fluvial

Origen:
Creixement de la ciutat de Girona envers el riu Onyar comença a 
partir del s. XIV al s. XVIII, on ja s'ocupen les mateixes lleres de 

l'Onyar
Estat actual: Nucli urbà enfront el riu i desnaturalització del mateix

No es coneixen propostes de millora

Noves propostes de millora:
Realització d'un projecte amb l'objectiu d'aplicar mesures per la 

millora, dins el possible, del pas del riu Onyar pel nucli urbà.

PGOU Girona

Ortofotoimatge

Localització del Municipi

Font pròpia

Font 

Font 

Font 



Font: 

Possibilitat de regeneració: Baixa

Imatges:

Observacions:

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Institut Cartogràfic de 
Catalunya, RIBAS A. Girona ciutat fluvial

Font: elaboració pròpiaFont: elaboració pròpiaFont: elaboració pròpia



Categoria: Zona Urbana

Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat:

Tram del riu:

No procedeix
No procedeix
No procedeix

Actualment vigent el Pla General 
d'Ordenació urbana (PGOU) de 
l'any 2002 (DOGC núm. 3654 de 
11.06.02) i text refós del 2006 
(DOGC núm. 4618 de 21.04.06)

Passat (1957) Curs fluvial
Present Sistema d'espais lliures
Futur Sistema d'espais lliures

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 20: PLATAFORMA PLAÇA CATALUNYA

Informació general: 

Girona
Gironès

UTM (x,y): 485.175, 4.648.075
Accés principal per l'autopista AP7 o la carretera N-II, 
també en tren amb la línia de Barcelona a Portbou. 
Situat a uns 16 Km de l'aeroport Girona-Costa brava. 
També accès per carretera N-141, la C-65 i la C-66

Baix

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial i sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística: Sòl urbà - Sistemes d'espais 
lliures de places, parcs i jardins 
urbans

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Plataforma Pça. Catalunya
Localització: UTM (x,y): 485461.00, 4647964.50
Problemàtica associada: Insuficient capacitat de desguàs
Origen: Projecte d'iniciativa local l'any 1958. 
Estat actual: Plataforma executada; diversos projectes actualment aturats.

Diversos projectes presentats amb alternatives a l'actual plataforma. 
Actualment aturats.

Noves propostes de millora:

Elaboració i execució d'un projecte on la plataforma de la Plaça 
Catalunya garanteixi un desguàs suficient i es dissenyi una correcta 
distribució en els seus pilars de manera que no perjudiqui el pas de 

l'aigua en períodes d'avinguda. 

Possibilitat de regeneració: Baixa

Font: PGOU Girona

Font: ICC Ortofotoimatge 

Localització del municipi
Font pròpia



Font: 

Imatges:

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Pla d'espais fluvials del 
baix ter, Institut Cartogràfic de Catalunya, diari el punt i diari de Girona

Observacions:

Obres iniciades 1965 i finalitzades al cap de dos anys. Des de la 
seva construcció s'han esdevingut diversos episodis d'inundacions 

que s'han agreujat per la configuració de la plataforma. Alhora s'han 
proposat també diversos projectes que finalment mai s'han tramitat 

per la manca de consens tant polític com social. 

Font: elaboració pròpiaFont: elaboració pròpia



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat:

Tram del riu:

PTP de les Comarques 
Gironines (finalitzat 
l'avantprojecte). 
Supramunicipal
No vigent

Actualment vigent el Pla 
General d'Ordenació urbana 
(PGOU) de l'any 2002 i text 
refós de la normativa (2006). 

Sòl urbà

Passat (1957) Forestal

Present
Urbà (equipaments cultural / 
religiós)

Futur
Urbà (equipaments cultural / 
religiós)

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 21: SISTEMES D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS
Categoria: zona urbana

Informació general: 

Girona
Gironès

UTM (x,y): 485.175, 4.648.075
Accés per l'autopista AP7 o la carretera N-II, també 
de la carretera N-141, la C-65 i la C-66.
Amb tren per la línia Barcelona-Portobou.
Situada a 16Km de l'aeroport Girona-Costa Brava. 

Baix

                                                                                                                          Localització del municipi i ubicació dels punts

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial i sectorial:

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

                                                                                                                         Font:PTP de les Comarques Gironines

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

                                                                                             Font: Ortofotomapa

Problemàtica: 

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Sistema d'equipaments comunitaris construït a 20 metres del riu 
Onyar i dins la zona inundable. 

Localització:
                     UTM (x,y) inici: 486988.50, 4646609.50
                     UTM (x,y) final: 486961.50, 4646647.50

Problemàtica associada:

Sistema d'equipaments comunitaris construït en sòl urbà, però a 
només 20 metres del riu Onyar. Situat dins de la zona de bosc de 
ribera del riu i dins de la zona inundable. Pot causar problemes 
d'inundació. 

Origen: Planejament general de Girona

Estat actual: Sistema d'equipaments comunitaris executat totalment

No es coneixen millores existents

Font pròpia



Font: 

Imatges:

Noves propostes de millora:
Tot i que ja és un equipament consolidat molt proper al riu Onyar, 
en un futur podrien construir-se instal·lacions més allunyades, fora 
de la zona inundable i del bosc de ribera. 

Possibilitat de regeneració: Baixa

Observacions:
Segons el PEF, l'equipament comunitari es troba construït dins de 
la zona inundable. 

Institut d'estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Institut Cartogràfic de 
Catalunya, web del Departament de Política Territorial i obres públiques

Font: ICC



FITXA 22: POLIGON INDUSTRIAL VILA ROJA
Categoria: Zona industrial

Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat:

Tram del riu:

No vigent
No vigent
No vigent

Actualment vigent el Pla General 
d'Ordenació urbana (PGOU) de 
l'any 2002 (DOGC núm. 3654 de 
11.06.02) i text refós del 2006 
(DOGC núm. 4618 de 21.04.06)

Sòl urbà industrial

Passat (1957) Agrícola
Present Industrial
Futur Industrial

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

Informació general: 

Girona
Gironès

UTM (x,y): 485.175, 4.648.075
Accés principal per l'autopista AP7 o la carretera N-II, 
també en tren amb la línia de Barcelona a Portbou. 
Situat a uns 16 Km de l'aeroport Girona-Costa brava. 
També accès per carretera N-141, la C-65 i la C-66

Baix

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Polígon Industrial Vila Roja

Localització:
UTM (x,y) inici: 486547.00, 4646817.00                                        
UTM (x,y) final: 486700.00, 4646600.00

Problemàtica associada:
Ús problemàtic molt proper al riu Onyar, confinament del bosc de 

ribera al marge dret pel polígon industrial i al marge esquerra per la 
carretera C-250.

Origen: Planejament general de Girona
Estat actual: Executat 

No es coneixen propostes de millora del riu Onyar dins aquest àmbit

Localització del Municipi

Font: PGOU de Girona

Font: ICC Ortofotomapa

Font pròpia



Font: 

Noves propostes de millora:

Controlar la incidència de les activitats que s'hi desenvolupen envers 
el medi ambient, control de sorolls, contaminació atmosfèrica, olors, 
aigües residuals, etc. Obligació d'aplicar mesures pel consum 
eficient de l'aigua. Aplicar una quota/taxa anual per la restauració 
dels espais de ribera o ecosistemes lligats al riu onyar i/o els seus 
efluents. No s'ha observat l'existència de la ordenança reguladora 
d'usos i activitats que mana el pla general en relació a les activitats 
industrials (art.102 i 108) que reguli el nivell d'incidència de les 
activitats envers l'entorn i el medi ambient. Tot i que són activitats 
consolidades, degut a la seva proximitat amb el riu, a llarg termini 
podria establir-se una distància major respecte al riu amb la 
desaparició o reordenació de les instal·lacions més properes.

Possibilitat de regeneració: Baixa

Imatges:

Institut d'Estadística de Catalunyat, Agència Catalana de l'Aigua, Pla d'espais fluvials del 
Baix Ter, Institut Cartogràfic de Catalunya, web Ajuntament de Girona.

Observacions:

Val a dir que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
(avantprojecte) estableix l'espai entre el riu i el polígon industrial de 
Vila Roja com a sòl de protecció especial. També el PGOU de 
Girona classifica aquest espais com a sistemes d'espais lliures de 
parcs fluvials i deveses.



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat: Accés per l'autopista AP7 o la carretera N-II, també 

de la carretera N-141, la C-65 i la C-66. Amb 
tren per la linia Barcelona-Portbou, i situada a 
16 Km de l'aeroport Girona-Costa Brava

Tram del riu:

Pla d'infraestructures de 
Transport de Catalunya (PITC)
Autonòmic
2005

Actualment vigent el Pla General 
d'Ordenació urbana (PGOU) de 
l'any 2002 (DOGC núm. 3654 de 
11.06.02) i text refós del 2006 
(DOGC núm. 4618 de 21.04.06)

Sistema viàri

Passat (1957) Carretera - Via tren (C-250z)
Present Carreteres
Futur Carreteres

Element/activitat problemàtica: 

Propostes de millora existents: 

FITXA 23: CARRETERES C-250 i C-250z
Categoria: Infraestructura de comunicació

Informació general: 

Girona
Gironès

UTM (x,y): 485.175, 4.648.075

Baix

Planificació que afecta la problemàtica: 

Planificació territorial i 
sectorial:
Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Problemàtica: 

Carretera C-250 i C-250z (Ctra. St. Feliu) que confinen el riu deixant 
un espai de menys de 50 metres del riu Onyar.

Localització:
UTM (x,y) inici: 486011.00, 4647085.50                                                             
UTM (x,y) final: 486528.50, 4646810.00

Problemàtica associada:
Pressió de les dues infraestructures ambdues ribes del riu Onyar. 

Contaminació acústica, lumínica, pressió al bosc de ribera.
Origen: Pla de carreteres de la Generalitat i Planejament municipal
Estat actual: Carreteres executades

No es coneixen propostes de millora
Noves propostes de millora: Pantalles sonores, manteniment del bosc de ribera.
Possibilitat de regeneració: Mitja

C-250

Font: PITC 

C-250

C-250 z

Font: ICC Ortofotoimatge

Localització del municipi i punts

Font pròpia



Font: 

Imatges:

Observacions:

La C-250 (Girona - St. Feliu de Guixols) és una carretera de la xarxa 
comarcal, en canvi, la C-250z o carretera de St. Feliu forma part de 
la xarxa local i que va ser construïda per tal de connectar la ciutat 

des del carrer del Carme fins a la zona industrial i d'equipaments de 
Vila Roja. D'aquesta manera el riu queda confinat en el seu marge 

dret per la carretera C-250z des de la seva entrada al terme 
municipal de Girona, que l'acaba conduint dins el nucli urbà.

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Institut Cartogràfic de 
Catalunya, web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Font: ICC Carretera C-250 (a baix) i C-250z (a dalt)



FITXA 24: SISTEMA DE PARCS FLUVIALS I DEVESA
Categoria: Zona de protecció

Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat:

Tram del riu:

Es troben en tramitació el Pla 
territorial Parcial de les 
Comarques Gironines 
(avantprojecte), Pla Director 
Urbanístic del sistema urbà de 
Girona (aprovació inicial)
Supramunicipal
No vigent

Actualment vigent el Pla General 
d'Ordenació urbana (PGOU) de 
l'any 2002 (DOGC núm. 3654 de 
11.06.02) i text refós del 2006 
(DOGC núm. 4618 de 21.04.06)

Sòl no urbanitzable

Passat (1957) Bosc de ribera
Present Bosc de ribera
Futur Bosc de ribera

Element que genera l'oportunitat:

Informació general: 

Girona
Gironès

UTM (x,y): 485.175, 4.648.075

Accés principal per l'autopista AP7 o la carretera N-II, 
també en tren amb la línia de Barcelona a Portbou. 
Situat a uns 16 Km de l'aeroport Girona-Costa brava. 
També accès per carretera N-141, la C-65 i la C-66

Baix

Planificació que afecta la oportunitat: 

Planificació territorial i sectorial:

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Oportunitat: 

Sistema d'espais fluvials i devesa

Localització:
UTM (x,y) inici: 487220.00, 4646332.50                                                 
UTM (x,y) final: 486165.00, 4647036.00

Font: PTP Comarques 

Font: PGOU Girona

Font: ICC Ortofotoimatge

Localització del municipi i punts

Font pròpia



Propostes de millora existents: 

Font: 

Oportunitat associada:

La zona es troba qualificada com a zona de parc fluvial i deveses, 
clau C.5, pel planejament urbanístic general de Girona, per la seva 
funció de corredor biològic, per la biodiversitat i els valors 
paisatgístics o ambientals i es considera que aquest espai ha de ser 
preservats de qualsevol activitat que pugui perjudicar aquests valors, 
també es determina com a ús dominant el lleure. El PTP de les 
comarques gironines cataloguen aquesta zona com a sòl de 
protecció especial i eI PDU del sistema urbà de Girona ho incorora 
com a parc fluvial  per considerar-lo com un element fonamental per 
a la connectivitat ecològica i per tal que esdevingui com a un espai 
d'accés i gaudi dels espais naturals, especialment aptes per a la 
passejada i el lleure familiar amb mitjans no motoritzats.

Origen: Planejament General de Girona
Estat actual: Zona de bosc de ribera

No es coneixen propostes de millora

Noves propostes de millora:

Caldria que aquest espai tant proper al riu amb funcions d'amortidor 
es mantingués com a tal, tenint en compte que l'objecte de la 
protecció d'aquests espais és, entre d'altres, en gran mesura el 
gaudi i el lleure, de manera que cal prioritzar la conservació dels 
valors naturals i ecològics pròpis d'aquestes àrees. 

Possibilitat de regeneració: Alta

Imatges:

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Institut Cartogràfic de 
Catalunya, Pla General d'Ordenació Urbana de Girona, web de l'Ajuntament de Girona, 
PTP Comarques Gironines, PDU del Sistema Urbà de Girona, Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Observacions:

Cal esmentar que l'espai al qual fa referència aquesta fitxa es situa a 
costat i costat del riu Onyar, des de la seva arribada al terme 
municipal de Girona fins que troba el pròpi nucli urbà, deixant al 
costat esquerra el PE de la Creueta i al marge dret el PE de les 
pedreres que suposen espais d'oportunitat pel bon estat ecològic del 
riu Onyar i els seus entorns.



FITXA 25: PLA ESPECIAL DE LA CREUETA
Categoria: Zona de protecció

Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat:

Tram del riu:

Es troben en tramitació el Pla 
territorial Parcial de les 
Comarques Gironines 
(avantprojecte), Pla Director 
Urbanístic del sistema urbà de 
Girona (aprovació inicial)
Supramunicipal
No vigent

Actualment vigent el Pla General 
d'Ordenació urbana (PGOU) de 
l'any 2002 (DOGC núm. 3654 de 
11.06.02) i text refós del 2006 
(DOGC núm. 4618 de 21.04.06)

Sòl no urbanitzable

Passat (1957) Agrícola
Present Agrícola 
Futur Agrícola 

Element que genera l'oportunitat:

Informació general: 

Girona
Gironès

UTM (x,y): 485.175, 4.648.075

Accés principal per l'autopista AP7 o la carretera N-II, 
també en tren amb la línia de Barcelona a Portbou. 
Situat a uns 16 Km de l'aeroport Girona-Costa brava. 
També accès per carretera N-141, la C-65 i la C-66

Baix

Planificació que afecta la oportunitat: 

Planificació territorial i sectorial:

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

Oportunitat: 

Pla Especial de la Creueta

Localització:
UTM (x,y) inici:487257.50, 4646338.50                                                             
UTM (x,y) final: 486552.50, 4646551.50 

Font: PGOU 

Font: PTP Comarques 
Gironines

Font: ICC Ortofotomapa

Localització del municipi i ubicació dels 
punts

Font pròpia



Propostes de millora existents: 

Font: 

Oportunitat associada:

Aquesta zona es troba qualificada com a zona de parc fluvial i 
deveses, clau C.5, pel planejament urbanístic general de Girona 
amb l'objectiu de protegir aquest espai que alhora té funcions de 
connector d'espais verds i també de zones urbanes. També el PDU 
del sistema urbà de Girona inclou aquesta zona com a parc fluvial. 

Origen: Planejament general de Girona
Estat actual: Espai humanitzat lliure d'urbanització. Paisatge agrícola

El PGOU de Girona defineix que el PE de la Creueta té per objecte 
protegir el marge esquerra del riu Onyar, preservar els terrenys 
inundables i per tal de definir un itinerari peatonal

Noves propostes de millora:

Elaborar un projecte de recuperació del bosc de ribera i l'ecosistema 
fluvial en general. Les actuacions que es possibiliten dins aquest 
espais van majoritàriament destinades al gaudi i esbarjo, tant des del 
PTP com del PDU, en aquest sentit i al seu un dels pocs espais que 
es conserven en un estat menys urbanitzat a Girona, caldria 
prioritzar la conservació dels valors naturals i ecològics pròpis 
d'aquestes àrees, compatibilitzant-ho amb el gaudi i lleure de la 
població. 

Possibilitat de regeneració: Alta

Imatges:

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Institut Cartogràfic de 
Catalunya, web Ajuntament de Girona, Departament de Política territorial de Catalunya.

Observacions:

Pel que fa a les condicions d'ordenació, d'edificacio i ús d'aquesta 
zona es defineix que es concentraran els espai lliures al marge del 
riu Onyar i es descriu la execució d'un carril bici i un itinerari peatonal 
proper al riu. Alhora de portar a terme aquestes actuacions caldria 
prioritzar el bon estat de l'ecosistema fluvial tal i com s'indica a les 
noves propostes de millora. 



Municipi:
Comarca: 
Situació:
Accessibilitat:

Tram del riu:

PTP de les Comarques 
Gironines (finalitzat 
l'avantprojecte). 
Supramunicipal
No vigent

Actualment vigent el Pla General 
d'Ordenació urbana (PGOU) de 
l'any 2002 i text refós de la 
normativa (2006). 

Sòl no urbanitzable

Passat (1957) Sòl forestal/agrícola
Present Sòl forestal
Futur Sòl forestal

Element/oportunitat: 

FITXA 26: PLA ESPECIAL PARC DE LES PEDRERES
Categoria: Zona de protecció

Informació general: 

Girona
Gironès

UTM (x,y): 485.175, 4.648.075
Accés per l'autopista AP7 o la carretera N-II, també des
d'un cop dins de la carretera N-141, la C-65 i la C-66.
Amb tren per la línia Barcelona-Portobou.
Situada a 16Km de l'aeroport Girona-Costa Brava. 

Baix

                                                                                            Localització del municipi i ubicació dels punts

Planificació que afecta la oportunitat: 

Planificació territorial i sectorial:

Àmbit del pla: 
Vigència del pla: 

Planificació urbanística 
municipal: 

                                                                                                                                                            Font: PTP de les Comarques Gironines

Classificació urbanística i usos del sòl lligats al  riu:

Classificació urbanística:

Usos del sòl: 

                                                                                                                              Font: ICC Ortofotomapa

Oportunitat: 

Pla Especial del Parc de les Pedreres, després de contemplar-se en 
el Pla General d'Ordenació Urbana de Girona per protegir la zona, fa 
15 anys. 

Localització:
                     UTM (x,y) inici: 486465.00, 4646969.50
                     UTM (x,y) final: 486183.00, 4647065.50

Oportunitat associada:
Abandonament de la zona. Manca de protecció de la carena de la 
muntanya que uneix Torre Gironella amb Font de la Pòlvora. Zona 
de patrimoni històric, cultural i natural no protegida. 

Origen:
La proposta apareix en el Pla General d'ordenació Urbana de Girona 
de l'any 1995. 

Estat actual: Pla Especial del Parc de les Pedreres no executat

Font pròpia



Propostes de millora existents: 

Font: 

Restauració d'aquesta àrea degut a la seva importànica ecològica i 
paisatgística. Utilització del parc com a espai de lleure i esplai, amb 
itineraris paisatgístics. El parc garantirà la circulació entre corredors 
ecològics del territori. Regulació de les edificacions il·legals existents 
(enderrocs de barraques). restauració del parc com a gran peça 
verda per a la ciutat. Un filtre envers l'àrea del PEIN. Garantir la 
connectivitat amb el teixit urbà. Potenciar la revegetació potencial i la 
recuperació de les antigues àrees d'extracció de pedra a Girona. 
Conservació del patrimoni històric, cultural i natural de la zona. 

Noves propostes de millora:

El Pla Especial hauria d'anar més dirigida a la protecció del patrimoni 
històric, cultural i natural i a potenciar els corredors ecològics, i no 
tant en convertir la zona en un espai de lleure i esplai amb itineraris 
paisatgístics, Informar i formar en educació ambiental per tal de 
col·laborar en la conservació de la zona. 

Possibilitat de regeneració: Alta

Imatges:

Observacions:

El Pla Especial del Parc de les Pedreres inclou terremys qualificats 
com a sistema de parc ecològic-paisatgístic (C3) situats en la franja 
no urbanitzada a l'àrea de les antigues pedreres d'extracció de pedra 
a Girona, segons el Pla general d'ordenació Urbana de Girona 
(PGOU) (2002). 

Institut d'Estadística de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Institut Cartogràfic de 
Catalunya, web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Font www.pedreresdegirona.com
Font www.pedreresdegirona.com Font www.pedreresdegirona.com
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COORDENADES UTM   E476551,290 ; N4640809,273 

CODI FITXA  H01  DATA DE REGISTRE  25/01/2010 

MUNICIPI Vilobí d’Onyar 

COMARCA La Selva 

CURS FLUVIAL Onyar   
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MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resclosa d’en Borra 

Fotografia: Pilar Valverde 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: la resclosa crea un sistema aquàtic d’aigües lentes que genera un hàbitat 

favorable per moltes espècies animals i vegetals. És una zona de cria important per 

amfibis i és freqüentat per forces espècies d’avifauna aquàtica; VEGETACIÓ: falguera 

(Pteridium aquilinum), marcòlic (Lilium martagon), viola (Viola alba), maduixera (Fragaria 

vesca), verns (Alnus glutinosa), plataners (Platanus orientalis), avellaners (Corylus 

avellana), roure pènol (Quercus robur), moixera (Sorbus aria), aurons (Acer campestre); 

PEIXOS: bagres (Leuciscus cephalus) i barbs de muntanya (Barbus meridionalis); 

CRUSTACIS: cranc de riu ibèric (Austropotamobius pallipes lusitanicus). 

DESCRIPCIÓ 

El rec madral del molí de Sant Dalmai comença a la resclosa d’en Borra. És un sistema 

artificial que s’ha usat tradicionalment per aprofitar l’aigua dels rius i consisteix en una 

petita presa de la qual en sortien canals que conduïen l’aigua fins als molins fariners o per 

regar els conreus. Amb el pas dels anys la resclosa ha quedat saturada de sediments, per 

això actualment té una baixa capacitat d’emmagatzament d’aigua. Encara conserva un 

ampli gorg just a sota del salt d’aigua de la presa.  

Tot hi que el curs fluvial ha estat pertorbat per la construcció de la presa, aquest indret 

conserva el seu encant natural. La zona de la resclosa conté un retall de verneda força 

conservat i rouredes de roure pènol, rares en el context. L’ambient creat per la resclosa 

afavoreix una variada fauna típica de boscos caducifolis madurs.   

ACCESSIBILITAT 

La resclosa d’en Borra es troba aproximadament a 1,5 km de Sant Dalmai. Per arribar-hi es 

pot seguir el camí que va de Sant Dalmai a l’ermita de Sant Romà passant per la masia de 

Can Borra. El camí és de fàcil accés ja sigui a peu o en bicicleta. Per accedir a Sant Dalmai 

cal seguint la carretera GI-533. El cotxe es pot deixar en el pàrquing de l’observador del 

volca de la Crosa.   

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA  

A la primavera i estiu s’hi trobarà més activitat animal. Un bon moment per la visita també 

és després d’un episodi de pluges important, ja que permetrà veure l’espectacularitat del 

salt d’aigua que es genera en la presa. 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sorbus_aria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Austropotamobius_pallipes_lusitanicus
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SENYALITZACIÓ 

Caldria senyalitzar de forma ben visible el tram de recorregut des de Sant Dalmai fins a la 

resclosa.  

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

La zona no té límit d’acollida. Però si la visita té com a objectiu l’observació de fauna, es 

recomana fer-la en grups reduïts.  

CONDICIONAMENT 

Una proposta interessant seria l’exposició d’un petit plafó informatiu sobre la resclosa 

d’en Borra i la flora i fauna de la zona. En cas de que la zona sigui molt freqüentada seria 

recomanable instal·lar papereres, per evitar que es malmeti el medi, i bancs per reposar, 

principalment per la gent gran que vulgui realitzar la visita. 

PROTECCIÓ 

La zona es troba en una espai d’interès natural. 

OBSERVACIONS 

- 

FONT: 

Departament de Medi Ambient i Habitatge <http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp> 

Consell comarcal del Gironès: Ruta a peu “La capçalera de l’Onyar”. 

Municipi de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (2008). Un grup de veïns fa una expedició per 

conèixer Cal Moliner de Sant Dalmai. Tosquija, núm. 5, 24-25. 

Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai (2009). Vilobí d’Onyar 4 itineraris per 

l’entorn natural. Tríptic informatiu. 
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   COORDENADES UTM    E476551,290 ; N 4640809,273 

CODI FITXA  Fa01  DATA DE REGISTRE  08/01/2010 

MUNICIPI  Vilobí d’Onyar 

COMARCA  La Selva 

CURS FLUVIAL  Onyar  

 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cranc ibèric –Cranc de riu (Austropotamobius pallipes) 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Fotografia: Oficina de Turisme del Priorat. <http://bit.ly/dgJzbm> 
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DESCRIPCIÓ GENERAL 

Els crancs de riu són crustacis decàpodes pertanyents a les superfamílies Astacoidea i 

Parastacoidea, i comprenen tots els crancs d'aigua dolça. Tenen el cos subcilíndric i 

comprimit lateralment i els tres primers parells de segments acaben en pinces. Els crancs 

de riu, com la resta dels artròpodes, muden l’exosquelet, i si es troben en latituds com les 

mediterrànies hivernen durant uns mesos.  

Els trams alts del riu Onyar estan en un bon estat ecològic, això fa possible la presencia del 

cranc ibèric. El manteniment d’una bona vegetació de ribera, aigües netes, i el fet de que 

en els trams alts els crancs al·lòctons hi tenen difícil accés, fa que el cranc ibèric tingui un 

hàbitat favorable i pocs competidors, a diferencia dels trams més baixos.  

ALIMENTACIÓ, REPRODUCCIÓ I ALTRES 

El cranc de riu és bentònic i té poca capacitat per nedar, però quan es veu amenaçat pot 

adquirir grans velocitats. És sedentari i viu en grups d’aproximadament deu individus, 

protegits als marges dels rius. Té hàbits nocturns i és omnívor, s'alimenta de petits 

crustacis, mol·luscs, plantes i amfibis. Posa de 50 a 100 ous per femella. Té molts 

depredadors al llarg de la seva vida: insectes, peixos, ocells i mamífers, com ara la llúdriga. 

La presència del cranc és un bon indicador de la qualitat de les aigües. En l'actualitat 

només es troba el cranc de riu ibèric en petits trams de la part alta dels rius de Castilla y 

León, La Rioja i el País Basc, i alguns reductes de població molt dispersos  a Catalunya, a 

les capçaleres de certes rieres prepirinenques. 

ÈPOCA D’OBSERVACIÓ 

El cranc ibèric hiverna i per tant, la millor època per veure’l és la primavera. 

   CATEGORIA DE L’ESPÈCIE  

És una espècie autòctona, catalogada com a vulnerable. 

AMENACES 

El cranc de riu ibèric es troba en perill d'extinció des de l’any 1970 per una micosi causada 

pel fong Aphanomyces astacio. A més, es troba desplaçat pel cranc de riu americà 

Procambarus clarkii  que és molt més resistent i propaga el fong. 

FONT 

ARMENGOL, J. et al. (1986). Historia Natural dels Paisos Catalans. Artrópodes I. 

Enciclopedia Catalana. Barcelona. Vol. 9, 348-349.   
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COORDENADES (UTM) E476851,034 ; N4640900,815 

CODI FITXA H02  DATA DE REGISTRE 25/01/2010 

MUNICIPI  Vilobí d’Onyar 

COMARCA  La Selva  

CURS FLUVIAL Onyar  

 

  FOTOGRAFIA   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Pilar Valverde  Fotografia: Jesús Martí    

Bassa de Can Turon 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS  

HÀBITAT: bassa envoltada per bosc mediterrani; VEGETACIÓ: roure pènol (Quercus robur), 

alzina (Quercus ilex) i pi blanc (Pinus halepensis); MAMÍFERS: porc senglar (Sus scrofa) i 

conill (Oryctolagus cuniculus); MACROINVERTEBRATS; AMFIBIS.   

DESCRIPCIÓ  

La bassa de Can Turon comunica amb el riu Onyar a través d’un petit rec. Aquesta es troba 

envoltada d’un bosc majoritàriament caducifoli, tot i que també si poden observar la 

presència d’alzines i pins blancs. Juntament amb la Resclosa d’en Borra, situada propera a 

la bassa, presenta una característica interessant dins el context en el que és troba, i és que 

el bosc caducifoli que envolta tota la zona està constituït per roure pènol. Els boscos de 

roure pènol es solen trobar en indrets molt humits i en els quals no hi faci molt fred. Però 

aquest tipus de bosc s’ubica en valls amb substrat volcànic. Des de la bassa de Can Turon 

hi ha vistes del volcà de la Crosa. La característica que permet identificar aquesta espècie 

de roure és que l’aglà penja d’un peduncle molt gran. 

Presenta fluctuacions en el volum d’aigua segons el règim de precipitacions.  

ACCESSIBILITAT 

S’agafa la carretera GI-533 fins el nucli urbà de Sant Dalmai on es desvia per la carretera 

que porta a Brunyola.  Aproximadament a 1,5 quilometres hi ha un camí que indica l’accés 

a l’ermita de Sant Romà. Prenent-lo es baixa per boscos i conreus d’avellaners i es passa 

per la masia de Can Borra fins a arribar a l’Onyar. Seguint el riu, s’arriba a la Resclosa d’en 

Borra i si és continua el camí s’arriba a la bassa de Can Turon. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

Tot l’any.  

SENYALITZACIÓ  

No hi ha senyalització. Es podria optar per posar plafons informatius sobre la vegetació 

que es pot observar i sobre algunes de les espècies que hi habiten. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

No es limita la capacitat d’ acollida, tot i així és recomanen grups reduïts per la 

conservació de l’indret.   

CONDICIONAMENT 

L’indret està condicionat amb un camí planer i fàcil. 
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PROTECCIÓ  

Cap. És un espai d’interès natural. 

OBSERVACIONS  

Des de la bassa es pot apreciar la riquesa vegetal que envolta la zona i en funció de l’època 

de visita es pot gaudir del cant dels ocells. 

FONT 

 Consell Comarcal de la Selva <www.selva.cat> 

 Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) (2003). Curs de sensibilització i interpretació del 

territori per a ser punts d’informació comarcal.  Olot.   
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COORDENADES UTM   E477705,606 ; N4641638,275  

CODI FITXA   G01   DATA DE REGISTRE  25/01/2010 

MUNICIPI   Bescanó- Vilobí d’Onyar 

COMARCA  Gironès- La Selva 

CURS FLUVIAL  Onyar 

 

FOTOGRAFIA 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volcà de la Crosa 

 

Fotografia: Pilar Valverde  Fotografia: Pilar Valverde  

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS  

GEOLÒGIC: Els estrats del volcà de la Crosa es van crear per la sortida de materials 

mitjançant l’explosió hidromagmàtica que va patir el volcà; ESTRATS: Un primer estrat 

està constituït de dipòsits de caiguda hidrovolcànica, seguit d’un en el qual hi ha 

dipositades gredes volcàniques. Aquestes surten a l’exterior de forma poc violenta degut a 

la poca interacció aigua-magma dins el conducte volcànic. En el tercer estrat una 

interacció aigua-magma moderada va afavorir la sortida de gredes i de bombes 

volcàniques, intercalades amb fragments de roques de sòcol esmicolat per la pressió del 

vapor. En un quart estrat la interacció va esdevenir major, provocant que la pressió del 

vapor trenqués molts blocs de roques de sòcol, arribant a dominar sobre els materials 

volcànics. En el cinquè estrat hi ha presència de gredes  volcàniques, pel fet que 

l’escalfament sobtat d’aigua subterrània  provocà la fragmentació de les roques de sòcol, 

les quals varen ser expulsades abans de la sortida del magma a l’exterior. 

DESCRIPCIÓ  

El volcà de la Crosa està situat entre Estanyol (municipi de Bescanó) i Sant Dalmai i Salitja 

(municipi de Vilobí d’Onyar). Concretament situat entre la falla que separa les Guilleries 

de la plana de la Selva. 

El seu cràter, el qual té un diàmetre de 1250 metres, és el més gran de la península i un 

dels més grans d’Europa. L’erupció va tenir lloc a través de la falla que separa els materials 

durs (granits i roques metamòrfiques) del massís de les Guilleries, dels materials tous de la 

plana de la Selva. L’erupció del volcà de la Crosa va ser de tipus hidromagmàtic, on el 

magma en ascendir va entrar en contacte amb un important aqüífer subterrani, donant 

lloc al gran cràter. Es creu que molt probablement va entrar en erupció a l’era quaternària.  

Quan l’erupció es va finalitzar, la caldera volcànica va omplir-se d’aigua donant lloc a un 

estany, el qual es va reblir de sediments. A finals del segle XVIII i principis del XIX es va 

construir una mina, la qual drenava aigua de l’estany, per poder conrear les terres del 

cràter. 

A les dècades del 1960 i 1970 es varen dur a terme intenses explotacions industrials de 

“tosquija“ (gredes volcàniques),  les quals van comportar alteracions en el relleu i en el 

paisatge. Actualment aquests afloraments han esdevingut una zona d’elevat interès ja que 

han permès conèixer l’activitat eruptiva de la Crosa.   
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ACCESSIBILITAT 

S’hi accedeix des de la carretera provincial GI-355, direcció a Santa Coloma de Farners i es 

troba localitzat entre Aiguaviva i Sant Dalmai, a l’altura de les Guilloteres 

(aproximadament al kilòmetre 8,5). 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

Tardor, primavera i estiu, ja que es poden realitzar diversos itineraris des del cràter del 

volcà. 

SENYALITZACIÓ  

Hi ha panells informatius sobre l’erupció del volcà de la Crosa, la protecció de la Crosa i la 

restauració de la gradera de les Guilloteres i sobre l’estructuració dels materials del volcà. 

Podem trobar-hi també, senyals d’itineraris. 

CAPACITAT D ‘ACOLLIDA 

No es limita la capacitat d’ acollida, tot i així és recomanen grups reduïts per la 

conservació de l’indret.   

CONDICIONAMENT 

L’indret està  condicionat amb un gran aparcament, papereres, plafons informatius de la 

zona i senyals d’itineraris.  

PROTECCIÓ  

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

OBSERVACIONS  

L’aprovació definitiva del Volcà de la Crosa com a PEIN va ser el 7 de novembre de 1995 i 

publicat en el DOGC 2152, englobant una superfície total de 204,8 ha. 

FONT 

Panells informatius sobre l’erupció del volcà de la Crosa, la protecció de la Crosa, la   

restauració de la gradera de les Guilloteres i estructuració dels materials del volcà. 

AGUILAR, A. & MARTÍNEZ, G. Torre ermita de Sant Llop <http://bit.ly/d8SV3d> 
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COORDENADES UTM   E477705,606 ; N4641638,275  

CODI FITXA   P01            DATA DE REGISTRE  25/01/2010 

MUNICIPI   Bescanó- Vilobí d’Onyar 

COMARCA  Gironès- La Selva 

CURS FLUVIAL  Onyar 

 

FOTOGRAFIA   

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Pilar Valverde Fotografia: Pilar Valverde 

Volcà de la Crosa 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS  

HÀBITAT: Massís de les Gavarres i camps de conreu; VEGETACIÓ: alzina surera (Quercus 

suber), alzina (Quercus ilex), pi pinyer (Pinus pinea) i  pinastre (Pinus pinaster); AUS: aligot 

comú (Bueto bueteo). 

DESCRIPCIÓ  

El volcà de la Crosa està situat entre Estanyol (municipi de Bescanó) i Sant Dalmai i Salitja 

(municipi de Vilobí d’Onyar). Concretament situat entre la falla que separa les Guilleries 

de la plana de la Selva.  En el cràter estrombolià interior, conseqüència d’una segona 

explosió, hi ha habilitat un mirador des del qual es pot admirar la grandària i bellesa del 

cràter d’explosió i apreciar la riquesa vegetal del massís de les Gavarres. També es pot 

observar Sant Llop, localitzat a la cota més alta del paisatge de la Crosa, en el qual hi ha la 

torra ermita amb el mateix topònim de construcció civil i religiosa. 

L’esplanada coneguda com les Guilloteres, que queda just al costat de la carretera de 

Santa Coloma, s’hi poden observar perfectament els estrats geològics i els diferents 

materials ignis que va expulsar el volcà.  

ACCESSIBILITAT 

S’hi accedeix des de la carretera provincial GI-355, direcció a Santa Coloma de Farners i es 

troba localitzat entre Aiguaviva i Sant Dalmai, a l’altura de les Guilloteres 

(aproximadament al kilòmetre 8,5). 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

Tot l’any, tot i que és aconsellable a la tardor, la primavera i l’estiu per poder observar una 

major diversitat de flora i fauna. 

SENYALITZACIÓ  

Hi ha plafons informatius sobre l’erupció del volcà de la Crosa, la protecció de la Crosa, la 

restauració de la gradera de les Guilloteres i sobre l’estructuració dels materials del volcà. 

En el mirador habilitat podem trobar-hi un plafó informatiu de l’esplanada de les 

Guilloteres. 

Podem trobar-hi també senyals d’itineraris. 

CAPACITAT D‘ACOLLIDA 

No es limita la capacitat d’acollida. Tot i així, és recomanen grups reduïts per la 

conservació de l’indret.   
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CONDICIONAMENT 

L’indret està condicionat amb un gran aparcament, papereres, plafons informatius de la 

zona, senyals d’itineraris i un mirador. 

PROTECCIÓ  

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 

OBSERVACIONS  

L’aprovació definitiva del Volcà de la Crosa com a PEIN va ser el 7 de novembre de 1995 i 

publicat en el DOGC 2152, englobant una superfície total de 204,8 ha. 

FONT 

Panells informatius sobre l’erupció del volcà de la Crosa, la protecció de la Crosa, la   

restauració de la gradera de les Guilloteres i estructuració dels materials del volcà. 

AGUILAR, A. & MARTÍNEZ, G. Torre ermita de Sant Llop <http://bit.ly/d8SV3d> 
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COORDENADES UTM E478990,993 ; N4640153,982  

CODI FITXA P02  DATA DE REGISTRE 25/01/2010  

MUNICIPI Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai 

COMARCA La Selva 

CURS FLUVIAL Onyar 

 

 

 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

MAPA 

 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Bassa de les Fonts 

Fotografia: Pilar Valverde 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

AUS: Oca vulgar (Anser anser), bernat pescaire (Ardea cinerea), polla d’aigua (Gallinula 

chloropus), botxí (Lanius meridionalis) mussol banyut (Asio otus). VEGETACIÓ: plataner 

(Platanus hybrida), canyís o canya xiula (Phragmites australis ssp. australis), avellaner 

(Corylus avellana), noguera (Juglans regia), vímets (Salix x rubens). 

DESCRIPCIÓ  

L’entorn del molí de les Fonts és un espai ecològicament interessant per tractar-se d’un 

ambient humit, amb comunitats interessants i diverses com prats de dall, en un entorn 

mediterrani i agrícola. El fet de tractar-se d’una zona molt tranquil·la permet 

l’observació d’ocells.  

Les aigües que alimenten la font provenen de l’aqüífer del volcà de la Crosa. Es creu que 

al s.X es va construir “la mina vella”, la qual tenia com a funció el desguàs de les aigües.    

ACCESSIBILITAT 

Es pren la carretera GI-534 fins a Salitja on es pren un camí rural fins el Veïnat de les 

Fonts.  

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

 Tot l’any. 

SENYALITZACIÓ 

- 

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

La capacitat d’acollida no està limitada, tot i així, s’aconsellen grups reduïts per 

preservar l’entorn.  

CONDICIONAMENT  

- 

PROTECCIÓ 

La zona no disposa de cap pla de protecció especial. 

OBSERVACIONS 

Actualment s’està restaurant el molí de les Fonts, un antic molí fariner, que es troba al 

costat de la bassa de les Fonts i que es troba en perill d’enrunament.   

FONT 

Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC). Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya. <www.sioc.cat>   

Consell Comarcal de la Selva i Selwa. Els espais naturals aquàtics de la comarca de la 

Selva: experiències de millora ambiental i social. Full informatiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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COORDENADES UTM   E483822,567 ;  N4637489,027  

CODI FITXA  P03  DATA DE REGISTRE  04/01/2010 

MUNICIPI Vilobí d’Onyar 

COMARCA La Selva 

CURS FLUVIAL Onyar  

 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosc de ribera a Vilobí d’Onyar 

Fotografia: Sixte Morera 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT I PAISATGE: petita representació del bosc de ribera amb espècies vegetals 

típiques d’aquests ambients; VEGETACIÓ: freixe (Fraxinus angustifolia), vern (Alnus 

glutinosa).   

DESCRIPCIÓ 

Just passada la zona urbanitzable del municipi de Vilobí, en aquest punt es recupera de 

mica en mica la naturalitat del riu. Es distingeix clarament un paisatge riberal que segueix 

la línia del curs fluvial. Torna a aparèixer la plana al·luvial i la zona inundable cosa que 

permet que el conjunt fluvial recuperi una petita representació del bosc de ribera, en 

aquest cas formada majoritàriament per freixes (Fraxinus angustifolia), algun vern (Alnus 

glutinosa) i acompanyats per un estrat herbaci força frondós.  

ACCESSIBILITAT 

Per tal d’accedir en aquest punt, a partir de la carretera GIV-4351 i passada la rotonda de 

l’entrada de Vilobí d’Onyar, s’agafa el primer trencant a mà esquerra, que és una via verda 

que porta fins a Can Martorell passant per Can Comes i pel costat de la petita depuradora 

del municipi. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA        

Tot l’any. 

SENYALITZACIÓ  

No es troba senyalitzat, tot i que és de fàcil accés ja que es troba just abans de la 

depuradora, seguint la via verda de Vilobí d’Onyar.  

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

La capacitat d’acollida en aquest punt no hauria de ser massa elevada per tal de no alterar 

més l’estat de l’hàbitat ja que està força degradat.  

CONDICIONAMENT 

- 

PROTECCIÓ 

- 

OBSERVACIONS 

En aquest punt s’hi troba la depuradora de Vilobí, això fa que hi hagi un aport  regular 

d’aigua.  

FONT 

Departament de Medi Ambient i Habitatge <http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp> 
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COORDENADES UTM E483822,567 ; N4637489,027 

CODI FITXA Fa02  DATA DE REGISTRE  04/01/2010 

MUNICIPI Vilobí d’Onyar - Riudellots de la Selva   

COMARCA  La Selva  

CURS FLUVIAL  Onyar  

 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aligot comú (Buteo buteo) 

 

Fotografia: Sergi Torné 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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DESCRIPCIÓ GENERAL  

L’aligot comú és un rapinyaire de la família dels Accipitridae de mida mitjana (51-57 cm i 

430-1360gr). D’aspecte massís i compacte, generalment amb una coloració bruna encara 

que pot variar en alguns individus fins a gairebé blancs. Normalment presenta un collar 

clar i ample al pit. Les ales, durant el vol, són amples i arrodonides amb taques carpals 

fosques que contrasten amb la base blanca de la primàries. Tenen la cua ampla i 

arrodonida. 

Habita en ambients arbrats, sobretot en les àrees limítrofes amb conreus per tal de caçar. 

Per aquest motiu el podem observar a les zones agrícoles associades al riu Onyar, com pot 

ser la zona entre Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva. Es considera una espècie 

migratòria i hivernant comuna, amb una amplia distribució pel territori català.  

ALIMENTACIÓ, REPRODUCCIÓ I ALTRES 

S’alimenta de mamífers de petita i mitjana mida, com musaranyes, ratolins i rates, també 

de sargantanes, granotes i grans insectes. Tampoc descarta la carronya o les deixalles 

humanes. Es un excel·lent planejador, el qual en la copa dels arbres està a l’espera de la 

presa.  

Nidifica en els arbres i penyals entre els mesos de març i maig. Ambdós pares incuben 

durant 33-38 dies la posta, que va de dos o tres ous. Els polls quan neixen tenen les 

plomes grises i blanques i són nidícoles. Els individus joves s’independitzen 6-8 setmanes 

després de l’eclosió.  

ÈPOCA D’OBSERVACIÓ 

Hivern 

CATEGORIA DE L’ESPÈCIE 

A Catalunya és una espècie propera a l'amenaça, pel que se la considera protegida. 

Aquesta protecció està reglada en: el Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie d'Interès 

Especial) i en el Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C). 

A nivell mundial està inclòs en la Categoria Mundial IUCN (2008): Preocupació Menor (LC) 

(Birdlife International, 2008).  

AMENACES 

Els plaguicides i la persecució directa són les principals causes de la mortalitat de l’aligot 

comú. Encara que els impactes i l’electrocució amb la xarxa elèctrica, l’espoliació dels nius, 

les pertorbacions humanes durant la nidificació i alteracions i/o destruccions dels hàbitats 

també en són causa.  
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Per tant es recomanaria una millor conservació de les àrees habitades per l’aligot, 

minimitzant la presència de torres elèctriques, fent-les soterrades, també mantenint 

l’equilibri entre bosc i conreu necessari per a l’alimentació de l’espècie.  

Font: 

Servidor de Cartografia Ornitològica de Catalunya (SCOC). Departament de Medi Ambient 

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. <www.ornitologia.org/scoc> 

Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC). Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya. <www.sioc.cat>  

Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Museo Nacional de Ciencias Naturales 

CSIC. <www.vertebradosibericos.org> 
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COORDENADES UTM    E483822,567 ; N4637489,027  

CODI FITXA  P04  DATA DE REGISTRE  04/01/2010 

MUNICIPI Riudellots de la Selva 

COMARCA La Selva 

CURS FLUVIAL  Onyar  

 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via verda de Riudellots de la Selva 

Fotografia: Sixte Morera 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

PAISATGE: Camps de conreu sobretot de blat de moro (Zea mays), ordi (Hordeum vulgare) 

o civada (Avena sativa) fragmentats pel riu Onyar. 

DESCRIPCIÓ 

Trobem el riu limitat a banda i banda per camí rural. La vegetació de ribera, gairebé 

inexistent, està constituïda per una fila discontinua d’arbres, molts d’ells són acàcies 

(Robinia pseudoacacia) que és una espècie al·lòctona i molt invasora. Ara bé, s’estén un 

bonic paisatge a banda i banda del riu. És un típic paisatge rural format per enormes 

camps de conreu de regadiu amb tonalitats i formes diferents a causa de la vegetació, i 

escampades, s’aixequen masies o cases pairals antigues. Té un cert interès geològic, ja que 

el punt es troba en una fossa tectònica de la depressió de la Selva i al final de la vista es 

poden visualitzar vàries unitats geològiques, en direcció nord els Pirineus, en direcció est 

les Gavarres i en direcció nord-oest les Guilleries.  

ACCESSIBILITAT 

A l’entrada oest de Riudellots, seguint la C-25 s’agafa el segon trencant a mà dreta. 

Seguint recta aquesta carretera, es deixa enrere la zona habitada i es travessa la riera Cric 

i la riera de Riudevila fins arribar al pont de la riera de l’Onyar. Es passa per una plantació 

de pins molt característica i singular. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA         

Sobretot a finals de primavera i a principis d’estiu, quan les plantes de conreu estan ben 

desenvolupades, esdevenen catifes colorejades molt agradables a la vista. 

SENYALITZACIÓ 

Forma part de la via verda de Riudellots però en aquest punt no s’hi troba cap senyal tot i 

que es distingeix clarament. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

La capacitat d’acollida en aquest punt és il·limitada ja que es troba en un camí rural ample 

i passa per la via verda de Riudellots. 

CONDICIONAMENT 

S’hi troba un camí de sorra ample i net per on s’hi pot passejar tranquil·lament.  

PROTECCIÓ 

- 
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Observacions 

Antigament, era una zona molt inundable de la conca de l’Onyar. A causa del drenatge 

dels recs construïts, s’ha convertit en una zona molt fèrtil i conreable.  

Font 

Ajuntament de Riudellots de la Selva <www.riudellots.cat> 

ABM Serveis d’enginyeria i consulting (Riudellots de la Selva) 
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 COORDENADES UTM    E484932,504 ; N4639275,366  

 CODI FITXA  H03   DATA DE REGISTRE 04/01/2010 

 MUNICIPI Riudellots de la Selva 

 COMARCA La Selva 

 CURS FLUVIAL  Onyar  

 

FOTOGRAFIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiguabarreig Onyar-Gotarra 

Fotografia: Jonathan Ortíz 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: Zona de barreja d’aigües amb una bona representació de bosc de ribera. 

VEGETACIÓ: freixe (Fraxinus angustiforme), l’om (Ulmus minor) o l’alber (Populus alba) i 

espècies arbustives com el sanguinyol (Cornus sanguinea), la vidalba (Clematis vitalba) o el 

canyís (Phragmites australis);  FLORA: Cal destacar la presència del lliri de neu (Galanthus 

nivalis). 

DESCRIPCIÓ 

L’Onyar recull les aigües de la riera de la Gotarra tot formant una àmplia zona de camps 

de conreu de regadiu, amb la presència d’algun prat de dall. Es pot observar una 

comunitat ripària contínua i en bones condicions, sobretot a la llera del riu Onyar. Hi ha 

una interacció entre el riu i la seva zona d’influència que permet el desenvolupament de 

comunitats de macroinvertebrats.  Cal destacar la presència del lliri de neu als marges dels 

camps i dels sistemes fluvials.  

ACCESSIBILITAT 

Des de la C-25, direcció Cassà de la Selva, es deixa enrere la zona habitada de Riudellots de 

la Selva i es travessa el riu Onyar. S’agafa el primer trencant a mà esquerra direcció al 

polígon de les Ferreries.  Uns 400 metres més endavant cal anar en direcció oest fins a 

trobar la zona d’aiguabarreig tot passant pels marges dels camps. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA        

Sobretot a l’hivern, per tal de veure la floració del lliri de neu. També és recomanable 

visitar aquest punt a la primavera per tal de veure l’esplendor del bosc de ribera. 

SENYALITZACIÓ  

Zona només accessible a peu i caldria algun tipus de senyalització per indicar la zona. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

Aquest punt alberga una capacitat de no més de 10-15 persones, per tal de no malmetre 

la zona. 

CONDICIONAMENT 

 No disposa de cap condicionament. 

PROTECCIÓ 

Zona d’espai d’interès natural. 
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OBSERVACIONS 

Zona d’interès natural molt propera al polígon industrial de Riudellots, sobre la que caldria 

alguna actuació de gestió i conservació. 

FONT 

Ajuntament de Riudellots de la Selva <www.riudellots.cat> 

ABM Serveis d’enginyeria i consulting (Riudellots de la Selva) 
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 COORDENADES UTM    E484932,504 ; N4639275,366  

 CODI FITXA  Fl01  DATA DE REGISTRE  04/01/2010 

 MUNICIPI Riudellots de la Selva 

 COMARCA La Selva 

 CURS FLUVIAL Onyar  

 

 FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lliri de neu (Galanthus nivalis) 

Fotografia: Sixte Morera 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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DESCRIPCIÓ GENERAL  

És una planta perenne herbàcia de la família Amaryllidaceae, la qual creix formant 

colònies compactes. 

Generalment oscil·la entre els 10-15 cm d’alçada, i està proveïda d’un bulb globós de 2 cm 

de diàmetre. Presenta dues fulles amplament linears, glauques, amb una banda 

blanquinosa medial. Les flors són de 1-3 cm, de color blanc, solitàries i constituïdes per 3 

peces periàntiques de forma oval. Presenta tèpals interns amb una taca verda a la punta, 

una càpsula subglobosa. 

Sol trobar-se en l’estatge montà, el subalpí  i en contrades mediterrànies plujoses. En 

alguns trams de l’Onyar, com a l’aiguabarreig Onyar-Gotarra, si reuneixen les condicions 

idònies pel desenvolupament de l’espècie.  

ÈPOCA DE MÀXIMA PLENITUD 

A l’hivern, quan floreix. 

CATEGORIA DE L’ESPÈCIE  

Autòctona, natural d’Europa i Àsia. Es tracta d’una espècies objecte de mesures de gestió 

a nivell internacional i estrictament protegida a Catalunya (Decret 328/1992, DOGC de 1 

de març de 1993: ribera de Santa Coloma, zona volcànica de la Garrotxa).   

AMENACES 

Amenaçada en zones de ribera ja que es troba en un estat força degradat, degut al 

deteriorament del seu hàbitat. 

 FONT 

BOLÒS, O. DE, J. VIGO, R.M. MASALLES & J.M. NINOT. (1993). Flora manual dels Països 

Catalans. Editorial Pòrtic, 1030. 

FOLCH, R. (1986). La Vegetació del Països Catalans. Editorial Ketres, 2na edició. Barcelona, 

333-334. 

DEVESA, J. A. & ORTEGA, A. (2004). Especies vegetales protegidas en España: plantas 

vasculares. Naturaleza y Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, 138. 
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COORDENADES UTM  E484022 ; N 4640265  

CODI FITXA P05  DATA DE REGISTRE 18/01/2010 

MUNICIPI Fornells de la Selva - Riudellots de la Selva 

COMARCA La Selva 

CURS FLUVIAL Bugantó - Onyar  

 

 
FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prats d’en Gener 

 

Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: poblacions mixtes de roures i alzines, bosc de ribera amb verns, salzeredes, 

bardissars, zona de basses, creixenars i prats de dall; VEGETACIÓ: créixens, vern (Alnus 

glutinosa), acàcia (Robinia pseudoacacia), pollancre (Populus nigra), roure martinenc 

(Quercus pubescens), alzina (Quercus ilex), llenties d’aigua (Lemna minor), gramínia 

(Glyceria fluitans), gata rabiosa (Ranunculus sceleratus), Arrhenatheretum spp., Callitriche 

spp. i agret (Apium nodiflorum).  

DESCRIPCIÓ 

Els prats de dall d’en Gener, es troben entre el riu Onyar i el riu Bugantó, la confluència 

dels quals es troba al nord. Aquesta zona presenta una gran diversitat d’hàbitats, des de 

prats de dall (antics aiguamoixos), a rouredes amb presència d’alzines de sotabosc aclarit, 

una salzereda fragmentada, una pineda mediterrània, entre d’altres.  

Podem trobar-hi també, una zona de basses regularment inundades associades a la 

dinàmica de l’Onyar, les quals presenten una comunitat de fanerògames aquàtiques de 

llenties d’aigua. 

L’hàbitat per excel·lència són els prats de dall, els quals són perennes i típics de terra baixa 

i de muntanya mitjana, que assoleixen una alçada màxima de 40 cm. També és una zona 

on la boira és habitual durant tot l’any, la qual té un efecte directe sobre la floració 

d’algunes espècies vegetals.  

ACCESSIBILITAT  

Des de la C-25 en direcció Riudellots de la Selva i a l’alçada del polígon industrial de Girona 

es desvia de la carretera en direcció la masia de Can Gener. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

Tot l’any, tot i que es recomana visitar els prats de dall, a la primavera, època en la qual 

estan florits i amb la màxima diversitat vegetal. 

SENYALITZACIÓ 

Cap. Prevista la senyalització de la via verda. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

No es limita la capacitat d’acollida, tot i que es recomanen grups reduïts per tal de 

respectar l’entorn. 

CONDICIONAMENT  

No hi ha condicionament, però està previst que la via verda que arriba fins a Riudellots 

s’allargui fins a Fornells de la Selva.  
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Protecció:  

Espai d’Interès Natural (EIN), en raó a la importància de la vegetació, i àrees d’interès 

comunitari. 

Observacions: 

És una zona de connectivitat deficient, per tant, s’hauria d’intentar millorar en aquest 

aspecte. 

A l’estar molt subjecta a l’activitat agrícola, aquesta ha portat a una forta desforestació 

dels marges del riu, donant lloc a un forta erosió. A més a més, hi ha la tendència a 

substituir la verneda per espècies de creixement ràpid com l’acàcia i el freixe.  

Font:  

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) <http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca> 

PUIGVERD, J. , MONJÉ, Ll., VILAR, Ll. & SUNYER, X. (1989). La vegetació del prat de les 

bruixes. Quaderns de la Selva, núm.2, 25-34. 

Agenda 21 comunitària de Campllong, Riudellots de la Selva i Sant Andreu Salou. 
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COORDENADES UTM E483899 ; N4641118   

CODI FITXA H04  DATA DE REGISTRE 18/01/2010 

MUNICIPI Fornells de la Selva 

COMARCA La Selva 

CURS FLUVIAL Onyar - Bugantó   

 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Aiguabarreig Onyar-Bugantó 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: bosc de ribera; VEGETACIÓ: créixens, vern (Alnus glutinosa), canyís (Phragmites 

australis), balca (Thypha latifolia), acàcia (Robinia pseudoacacia), marfull (Viburnum 

tinus), lliri blanc (Galanthus nivalis), pi pinyer (Pinus pinea) i pollancre (Populus nigra); 

PEIXOS: barb de muntanya (Barbus meridionalis) i espinós (Gasterosteus gymnurus); AUS: 

blauet (Alcedo atthis), oríol (Oriolus oriolus), merla (Turdus merula), picot garser gros 

(Dendrocopos major), astor (Accipiter gentilis) i esparver vulgar (Accipier nisus); AMFIBIS: 

tritó palmat (Lissotriton helveticus). 

DESCRIPCIÓ  

La zona d’aiguabarreig és l’àrea de confluència fluvial Bugantó-Onyar. Aquesta és 

important perquè es barregen aigües amb característiques diferents, les quals poden 

aportar flora i fauna pròpia. Per tant, aquestes zones són també punts de màxima 

quantitat d’aigua i de nutrients, donant lloc a hàbitats rics i característics.  

Aquesta indret té un bosc de ribera abundant, essent-ne els màxims representants els 

verns, els pollancres i les acàcies. És una zona propensa a ser inundable i les aigües que 

drenen el curs fluvial provenen del massís de les Gavarres.  

ACCESSIBILITAT 

Seguint el camí de Veïnat Gros que va de Fornells de la Selva a Campllong. A l’altura de la 

masia Mas Xiberta hi ha un camí rural que permet arribar fins gairebé a la llera del riu. A 

partir d’aquí, cal seguir aquesta fins a la confluència entre els dos rius.  

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA  

Tot l’any. Encara que per les seves característiques, l’època més recomanada és la 

primavera, ja que el riu porta el seu màxim cabal i en conseqüència el bosc de ribera està 

en el seu punt de màxima esplendor. 

SENYALITZACIÓ  

No hi ha senyalització. Per tant, es recomanaria col·locar algun panell informatiu. Es 

poden aprofitar els ja existents de la ruta de les masies. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA  

No es limita la capacitat d’acollida, però està subjecta a l’accessibilitat i a la conservació de 

l’hàbitat.  

CONDICIONAMENT  

No es proposa cap millora en l’accessibilitat, ja que si fos així, l’hàbitat es veuria alterat. 
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PROTECCIÓ  

Espai d’Interès Natural (EIN) 

OBSERVACIONS 

A les proximitats, en el camí de Veïnat Gros que va de 

Fornells de la Selva a Campllong, concretament a les 

coordenades UTM E 484773,740 N 4640447,663, hi ha un 

roure (Querqus ilex) centenari. Aquest presenta una 

circumferència de 3,20m, l’edat exacte és desconeguda. 

Està catalogat per l’ajuntament de Fornells de la Selva 

com a bé d’interès social.  

FONT 

Ajuntament de Fornells de la Selva. Agenda 21 de Fornells de la Selva. 

 <http://bit.ly/9WADIC> 
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Espinós (Gasterosteus gymnurus) 

 

 

COORDENADES UTM   E 483898,993 ; N 4641117,687 

CODI FITXA  Fa02          

MUNICIPI  Fornells de la Selva. 

COMARCA  La Selva 

CURS FLUVIAL Bugantó  

 

 
FOTOGRAFIA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MAPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Fotografia: Centro de Acuicultura Experimental, Valencia. 
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DESCRIPCIÓ  

L’espinós és un petit peix que no supera els 6 cm de longitud. La seva característica 

principal és que presenta diverses espines, generalment 3 dorsals, 2 ventrals i 1 espina 

anal de petita mida. No presenta escames ja que aquestes s’han transformat en una sèrie 

de plaques òssies situades al llarg del cos.   

Durant l’època reproductora l’espinós presenta un marcat dimorfisme sexual, els mascles 

adquireixen una coloració vermellosa molt característica a la zona del cap i a la zona 

ventral.  

Habita en aigües dolces de llacs i en els cursos baixos dels rius, zones d’aigües tranquil·les i 

riques en vegetació. El riu Bugantó presenta les condicions idònies pel desenvolupament i 

supervivència de l’espècie. Aquest riu és efluent de l’Onyar, pel que a l’aiguabarreig se’n 

pot observar. 

ALIMENTACIÓ, REPRODUCCIÓ I ALTRES 

S’alimenta de petits invertebrats i ocasionalment d’espècies vegetals. 

L’època de reproducció és entre l’abril i el maig, quan la temperatura de l’aigua oscil·la 

entre els 14-16ºC. Aquesta provoca l’eclosió dels alevins que tarden aproximadament 6 

dies.  

Els mascles construeixen un niu i estimulen a les femelles a entrar-hi, mitjançant una 

dansa de festeig. Un cop en el niu, la femella diposita 50-100 ous, aleshores la femella és 

conduïda pel mascle cap a la sortida i aquest torna per fertilitzar-los. El mascle és el 

responsable dels ous i alevins ventilant constantment el niu per tal de que hi hagi oxigen.  

En algunes poblacions els individus són hermafrodites.   

ÈPOCA  D’OBSERVACIÓ 

Primavera 

CATEGORIA DE L’ESPÈCIE 

L’espinós està catalogat com a D en l’annex II de les espècies protegides de fauna salvatge 

autòctona, dins la llei de protecció d’animals de Catalunya.  

Dins el llibre vermell dels vertebrats espanyols està catalogada com a espècie vulnerable. 

AMENACES 

La introducció d’espècies exòtiques piscívores és la principal amenaça que pateix aquesta 

espècie, juntament amb la introducció del cranc americà. Aquest provoca terbolesa de les 

aigües, donant lloc a la disminució de la producció de les fanerògames aquàtiques, hàbitat 

de l’espinós. 
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La construcció d’infraestructures hidràuliques, canalitzacions, construcció de preses, 

contaminació per vessaments industrials, urbans i agrícoles, comporten alteracions en els 

seus hàbitats, portant a una disminució de les poblacions d’aquesta espècie.  

FONT 

Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España. Banco de datos de la naturaleza. 

Peces continentales de España. <http://bit.ly/btNjcK> 
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COORDENADES UTM   E486486,321 ; N4644638,596  

CODI FITXA  P05           DATA DE REGISTRE  4/01/2010 

MUNICIPI Quart 

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar - Celrè   

 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camps de conreu a Quart 

Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: Camps de conreu de gira-sols, blat de moro, blat i altres cereals. Es poden 

observar diferents masses forestals aïllades d’alzines, roures i pins. Entre aquestes taques 

de bosc i els camps de conreu es troben zones d’ecotò, són zones d’elevada importància 

degut a la seva elevada diversitat i serveixen de corredors per moltes espècies animals.   

DESCRIPCIÓ 

L’element paisatgístic es troba a la plana al·luvial del riu Onyar, pròxim al límit sud-est de 

la ciutat de Girona. El paisatge és força fragmentat degut a la presencia dels camps de 

conreu que han provocat la desforestació de gran part de la zona. Tot i això es troben 

masses aïllades de boscos que afavoreixen la biodiversitat de la zona.  

ACCESSIBILITAT 

La zona és de fàcil accés. S’hi pot arribar a peu o amb bicicleta seguint la ruta del Carrilet, 

el punt es troba just desprès d’un pont que travessa  l’Onyar a la part nord de Quart. 

També es pot accedir arribant per carretera a Quart des de la C-250 o la C-65, un cop a 

Quart s’hi arriba seguint el carrer del tren que s’uneix amb la via verda de Girona-Costa 

Brava o ruta del Carrilet. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA  

El paisatge canvia al llarg de l’any depenent sobretot de l’estat en que es troben els 

conreus. L’època de màxima plenitud és a finals de primavera i estiu on es podran 

contemplar els camps de conreu ben desenvolupats.  

SENYALITZACIÓ 

El camí per accedir al punt es troba ben senyalitzat, cal seguir les indicacions de la ruta del 

Carrilet. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

No hi ha límit d’acollida. 

CONDICIONAMENT 

L’indret està força ben condicionat ja que s’hi troben bancs per reposar i el camí es troba 

en bon estat i ben senyalitzat.  

PROTECCIÓ 

La zona no disposa de cap pla de protecció especial. 

OBSERVACIONS 
-  
FONT 

- 
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COORDENADES UTM   E486647,647 ; N4644730,814 

CODI FITXA  H05  DATA DE REGISTRE  4/01/2010 

MUNICIPI Quart 

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar - Celrè    

 

 
FOTOGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiguabarreig Celrè-Onyar 

Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: zona d’aiguabarreig entre les aigües de la riera de Celrè i el riu Onyar; 

VEGETACIÓ: vern (Alnus glutinosa), aloc (Vitex agnus-castus), esbarzer (Rubus ulmifolius); 

PEIXOS: carpa (Cyprinus carpio); AUS: corb marí gros (Phalacrocorax carbo), picot verd 

(Picus viridis), tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), bernat pescaire (Ardea cinerea); 

AMFIBIS: granota pintada (Discoglossus pictus); PAPALLONES:  papallona reina (Papilio 

machaon), papallona de les aristolòquies (Zerynthia rumina), papallona del rave (Pieris 

rapae), papallona de l’alfals (Colias crocea), Lycaena phlaeas, Apatura ilia, Polygonia c-

album; LIBÈL·LULES: Calopteryx haemorrhoidalis, Calopteryx xanthostoma; CRUSTACIS: 

cranc de riu americà (Procambarus clarkii).  

DESCRIPCIÓ 

Punt on s’uneixen les aigües de la riera de Celrè amb el riu Onyar. La zona està força ben 

conservada amb una vegetació de ribera ben constituïda. En aquest punt és molt 

important conservar aquesta vegetació de ribera, ja que ajuda a reduir la càrrega de 

contaminants difusos, com els adobs dels camps de conreu. El punt d’aiguabarreig té molt 

d’interès per les espècies, ja que els hi serveix com a zona de pas entre dos cursos d’aigua 

diferents. A més, degut a l’entrada d’aigua des de la riera de Celrè la zona rep un aport de 

nutrients i d’aigua que enriqueix l’Onyar.    

ACCESSIBILITAT 

L’ indret es troba pròxim al pont que creua l’Onyar, seguint la ruta del Carrilet al nord de 

Quart. També es pot accedir arribant per carretera a Quart des de la C-250 o la C-65 i 

seguint el carrer del tren que s’uneix amb la via verda de Girona-Costa Brava o ruta del 

Carrilet. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA  

Durant la primavera o estiu és quan es podrà observar la major diversitat d’espècies i 

quan gran part de la vegetació es trobarà en flor.  

SENYALITZACIÓ   

No es troba cap tipus de senyalització en el punt concret on s’uneixen els dos cursos 

fluvials, però es troba molt propera la ruta del Carrilet en el punt que travessa l’Onyar.   

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

No hi ha límit d’acollida, però si l’objectiu és observar espècies animals és aconsellable 

visitar la zona en grups reduïts.   
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CONDICIONAMENT 

El punt exacte de confluència dels dos cursos fluvials és de difícil accés, però es pot 

observar fàcilment des d’un pont pròxim que creua el riu Onyar, seguint la ruta del 

carrilet. Es podria instal·lar un petit plafó informatiu en el pont o en les seves proximitats, 

per indicar la confluència dels dos cursos fluvials i algunes de les espècies més 

interessants.   

PROTECCIÓ 

Per tal de preservar l’àrea en les millors condicions possibles, seria convenient evitar 

construir infraestructures en les zones pròximes al punt d’interès i controlar les entrades 

de contaminants, ja siguin puntuals o difuses, per tal d’evitar situacions d’eutrofització.   

OBSERVACIONS 

La zona és de molt difícil accés. Tot i això, no s’aconsella crear cap tipus d’infraestructura 

que faciliti el pas.   

FONT 

Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona <www.ateneunaturalista.org> 

FELIU, P. & RUHÍ, A. (2009). Guia d’itineraris per l’entorn de Girona. Editorial Brau, 93. 
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COORDENADES UTM  E486834,848 ; N4646365,052   

CODI FITXA H06 DATA DE REGISTRE  08/01/2010 

MUNICIPI Girona 

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar  

 

 
FOTOGRAFIA 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meandre de La Creueta 

Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Fotografia: Juanita Mora 
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ELEMENTS D’INTERÈS  

HÀBITAT: Bosc de ribera i àrees obertes; VEGETACIÓ: Aristolòquia (Aristolochia longa), 

vern (Alnus glutinosa), lliri blanc (Lilium candidum), Lliri groc (Iris pseudacorus), balca 

(Thypha latifolia), salicaria (Lytrum salicaria), nyàmeres (Helianthus tuberosus) , creixens 

(Nasturtium officinale), llenties d'aigua (Lemna minor); AUS: Xoriguer (Falco tinnunculus), 

Cogullada (Galerida cristata), Bitxac comú (Saxicola torquatus), Polla d'aigua (Gallinula 

chloropus), Corriol petit (Charadrius dubius), Cargolet (Troglodytes troglodytes), Mosquiter 

comú (Phylloscopus collybita); RÈPTILS: serps verda (Malpolon monspessulanus) i serp 

blanca (Rhinechis scalaris); INSECTES: papallona de les Aristolòquia (Zerynthia Rumina), 

escarabat escanyapoll (Lucanus cervus), espiadimonis (Calopteryx i Lester), libèl.lules 

(Anax i Sympetrum).   

DESCRIPCIÓ 

El meandre de la Creueta és una àmplia zona que cobreix aproximadament un quilòmetre 

del riu Onyar i correspon a un sector inundable o pla d'inundació del riu abans que arribi al 

nucli urbà de Girona. En aquest es permet la construcció, però tenint en compte algunes 

restriccions. És un sector que presenta un bosc de ribera important i una zona de terreny 

obert que correspon a la plana, de manera que combina una varietat d'ambients que són 

refugi de diversos animals. Es troben animals d'àrees obertes com aus, papallones, 

heteròpters i coleòpters, com l'escarabat escanyapolls de grans mandíbules que és propi 

de boscos madurs on utilitza els arbres morts per a alimentar-se. També s'observen altres 

tipus d'animals, com les serps verda i blanca. La verda és llarga (fins a 2 metres) i es troba 

comunament en àrees obertes, vores de camí i carreteres, li agrada el bon temps. A 

l'hivern, al llarg del bosc de ribera es pot observar el lliri blanc florit a manera de pegats a 

terra, aquesta espècie és pròpia de boscos humits de vernedes i fagedes. En alguns sectors 

on l'aigua s’alenteix, es poden observar colonitzacions de llenties d'aigua, principalment 

prop a la passera de Vila-roja. 

ACCESSIBILITAT 

Bona, connectat a Girona per la ruta del Carrilet. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

En totes les èpoques es poden observar diferents valors naturals. Per exemple, al hivern, 

el lliri blanc es troba florit, mentre que a la primavera i estiu el bosc de ribera es pot 

apreciar millor. De la mateixa manera, en els mesos d'hivern es poden veure aus com el 

pardal de bardissa, la titella, el pinsà i el durbec. 
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SENYALITZACIÓ 

La senyalització és bona fins al carril bici, després es troben camins pel bosc de ribera i les 

àrees obertes de la plana, però no estan senyalitzats. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA  

No hi ha límit d’acollida. 

CONDICIONAMENT 

És millor transitar a peu o en bicicleta perquè el terreny és irregular, principalment pel 

camí que va a través del bosc de ribera. 

PROTECCIÓ  

La zona no disposa de cap pla de protecció especial. 

OBSERVACIONS 

-  

FONT 

FELIU, P. & RUHÍ, A. (2009). Guia d’itineraris per l’entorn de Girona. Editorial Brau, 91-92.  

Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC). Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya <www.sioc.cat>   

BARBARÀ, J. Montilivi Natural <www.xtec.cat/~jbarber1> 
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COORDENADES UTM E48699,903 ; N4646333,913   

CODI FITXA G02  DATA DE REGISTRE 08/01/2010 

MUNICIPI Girona 

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar   

 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila-roja 

Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

GEOLÒGIC: argiles roges. 

DESCRIPCIÓ 

A mesura que s’arriba al meandre de Montilivi, es pot veure, a la llera nord del riu, un 

aflorament d’argiles roges, les quals donen el nom al barri de Vila-roja. Aquesta 

manifestació geològica forma part del massís de les Gavarres. 

Les característiques geològiques d’aquest estrat rauen en ser argiles roges amb canals 

laxes de gresos quarsítics de gra mitjà i groller, amb passades de grava. És una zona molt 

tectonitzada. 

EDAT  

Eocè inferior. 

ACCESSIBILITAT 

L’accés a peu o amb bicicleta és seguint el carril bici del Carrilet que va des de Girona a 

Sant Feliu de Guíxols. La sortida amb cotxe és a la C-250 en el Pla de la Creueta.  

Per arribar més a prop de l’aflorament es pot creuar la passera de Vila-roja, en mig del 

meandre de Montilivi. Sinó, les vistes ja són òptimes des de les proximitats o des del propi 

meandre.   

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

Tot l’any. 

SENYALITZACIÓ 

El carril bici que forma part de la ruta del Carrilet que va des de Girona a Sant Feliu de 

Guíxols està ja senyalitzat i ben delimitat. Encara que per arribar fins a la zona de la 

passera el visitant s’ha de desviar i seguir un camí perpendicular.  

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

Al ser l’accés a peu, la capacitat d’acollida està subjecta a la pròpia capacitat del carril bici. 

L’aparcament més pròxim està localitzat al Parc Tecnològic, a la zona de la Creueta, 

accessible per la carretera C-250.  

CONDICIONAMENT 

Es proposa la col·locació d’un aparcament de bicicletes a la zona de la Creueta, ja que per 

accedir a la llera del riu, el camí no és massa òptim.  

PROTECCIÓ 

La zona no disposa de cap pla de protecció especial. 

OBSERVACIONS  
- 
FONT 
Mapa geològic de Catalunya 1:25000. Girona 334-1-1 (77-25). Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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COORDENADES UTM E486397,721 ; N4646458,400  

CODI FITXA H07             DATA DE REGISTRE  08/01/2010 

MUNICIPI Girona 

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar  
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Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Sorres de l’Onyar 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: Acumulacions de sorres i vegetació associada a aquestes; VEGETACIÓ: balca 

(Thypha latifolia); AUS: picot verd (Picus viridis), merla (Turdus merula), tord (Turdus 

philomelos) i rossinyol comú (Luscinia megarhynchos); INVERTEBRATS: cargolet 

(Troglodytes troglodytes). 

DESCRIPCIÓ 

S'observa el procés de transport i acumulació de materials del riu, el qual abans d'entrar a 

la plana d'inundació redueix la seva velocitat en alguns sectors i genera bancs de sorres 

marginals. Aquests estan formats per materials que ha erosionat aigües amunt, lentament 

el riu va modelant la llera. En aquest indret el riu s'eixampla i comença un bosc de ribera 

important al llarg de la plana al·luvial. 

Els conills troben en aquest hàbitat aliment i material per construir els seus caus. 

ACCESSIBILITAT 

Molt bona, s’hi accedeix des del carril bici que va de Girona a Sant Feliu de Guíxols. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA  

Tot l’any. 

SENYALITZACIÓ 

Bona, ja que el carril bici forma part de la ruta del Carrilet el qual està senyalitzat i ben 

delimitat. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

No hi ha límit d’acollida sempre i quan es respecti l’indret. 

CONDICIONAMENT 

- 

PROTECCIÓ 

La zona no disposa de cap pla de protecció especial. 

OBSERVACIONS 

-  

FONT 

FELIU, P. & RUHÍ, A. (2009). Guia d’itineraris per l’entorn de Girona. Editorial Brau, 90. 

Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC). Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya. <www.sioc.cat>   

 



 53 

 

 COORDENADES UTM E486397,721 ; N4646458,400  

CODI FITXA  Fa04  DATA DE REGISTRE  08/01/2010 

MUNICIPI  Girona 

COMARCA  Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar  
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Bernat Pescaire (Ardea cinerea) 

Fotografia: Sergi Torné 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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DESCRIPCIÓ GENERAL 

El bernat pescaire o agró blau és un ocell de grans dimensions, pot arribar a fer 1,5 metres 

de longitud i 1,75 m d’envergadura d’ales. Té un plomatge gris en el cap i el dors amb 

taques negres al coll i el ventre blanc. En època de reproducció esdevé més lluent. És un 

ocell camallarg, aquesta característica li permet caminar sobre l’aigua poc profunda sense 

mullar-se el cos. És capaç de passar-se llargues estones immòbil dins de l'aigua esperant el 

pas d'una presa. El vol és lleuger i elegant, batega suament les ales amb el coll recollit 

entre les espatlles. Sempre es troba en ambients aquàtics, com pantans, estanys, 

maresmes, aiguamolls i ribes de rius i llacs. El niu el fa amb branques i restes vegetals en 

els arbres de ribera o entre el canyissar. És habitual veure’l descansar sobre alguna branca 

del bosc de ribera. Per tots aquests factors es pot trobar l’espècie en el riu Onyar. 

ALIMENTACIÓ, REPRODUCCIÓ I ALTRES 

La seva alimentació és basa majoritàriament en peixos, granotes, crancs, rèptils, ratolins 

de bosc, pollets d’altres ocells i fins i tot d’algun vegetal. En el moment de caçar es queda 

immòbil fins el moment oportú, llavors estira el coll projectant el bec com un arpó. 

S’empassa la presa sencera. Creixen en colònies mixtes amb altres espècies com el 

martinet blanc. Cal destacar que els individus adults solen agrupar-se formant cercles per 

vigilar l’entorn. L’inici de l’època de reproducció és el març. La femella pon 3 ó 4 ous de 

color blavós i els cova durant 4 setmanes; els pollets romanen en el niu durant unes 7-8 

setmanes.  

ÈPOCA D’OBSERVACIÓ 

És un ocell molt comú i fàcilment identificable al llarg de tot el riu Onyar. Es troba durant 

la tardor i l'hivern, ja que durant l’època de reproducció emigra cap a l'Europa central. 

CATEGORIA DE L’ESPÈCIE 

L’espècie no es troba catalogada en cap pla de protecció especial. 

AMENACES 

Es veu amenaçat per la pèrdua d’hàbitat i de zones humides i per l’acumulació de metalls 

pesats en la xarxa tròfica.   

FONT 
FELIU, P. & RUHÍ, A. (2009). Guia d’itineraris per l’entorn de Girona. Editorial Brau, 89. 

BARBARÀ, J. Montilivi Natural <www.xtec.cat/~jbarber1> 

Servidor d’informació Ornitològica de Catalunya (SCOC) Departament de medi ambient i 

Habitatge de Catalunya <www.sioc.cat>   
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El congost de Montilivi - Tres Roquetes 

 

COORDENADES UTM E486053,273 ; N4646860,005 

CODI FITXA H08  DATA DE REGISTRE 08/01/2010 

MUNICIPI Girona 
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CURS FLUVIAL Onyar   
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Tres Roquetes. Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 



 56 

 
ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: congost d’origen calcari amb bosc de ribera; VEGETACIÓ: balca (Thypha 

latifolia), aloc (Vitex agnus-castus), salicària (Lythrum salicaria), salze (Salix sp.), verns 

(Alnus aglutinosa), freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolius), àlbers (Populus alba), 

plàtans (Platanus orientalis) i espinavessa (Paliurus spina-christi); AUS: tallarol de casquet 

(Sylvia atricapilla), mallerenga carbonera (Parus major), pit-roig (Erithacus rubecula), ànec 

collverd (Anas platyrhynchos), martinet blanc (Egretta garzetta) i bernat pescaire (Ardea 

cinerea); RÈPTILS: tortuga de Florida (Trachemys scripta) i tortuga de rierol (Mauremys 

leprosa).  

DESCRIPCIÓ 

El congost es troba just a l’entrada del riu Onyar a la ciutat de Girona i és el resultat de 

l’erosió de les Gavarres durant segles; aquest és d’origen calcari. Està ubicat entre el puig 

de Montilivi, al sud, i el turó dels Polvorins, al nord. És característic pel constrenyiment de 

les riberes i pel gran pendent que presenten les parets laterals.   

Aquest accident geològic- fluvial té un bosc de ribera ben conservat sense sotabosc. A 

més, en mig del curs fluvial del congost, hi ha l’indret conegut com a Tres Roquetes. 

Aquest està format per tres roques planes que sobresurten de l’aigua i que antigament 

eren utilitzades per pescar i banyar-se, però en l’actualitat són utilitzades per les tortugues 

per insolar-se.  

ACCESSIBILITAT  

S’hi pot accedir des de tres punts; el camí de la Creueta, el carrer del Carme o el carril bici 

del Carrilet que va des de Girona a Sant Feliu de Guíxols. Aquest darrer és el millor ja que 

és el més pròxim al riu. Per veure les Tres Roquetes s’ha de sortir del camí i anar fins a la 

llera del riu. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

Tot l’any. Encara que la primavera és la més recomanable perquè és quan la vegetació de 

ribera està en el màxim desenvolupament. 

SENYALITZACIÓ 

El carril bici que forma part de la ruta del Carrilet que va des de Girona a Sant Feliu de 

Guíxols està ja senyalitzat i ben delimitat. Per arribar a Tres Roquetes s’han de seguir 

camins secundaris. Faltaria un panell informatiu sobre Tres Roquetes.   

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

No es limita la capacitat d’acollida sempre hi quan es respecti l’entorn. Està subjecte a la 

pròpia capacitat del carril bici. 
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CONDICIONAMENT 

Hi ha aparcaments a la zona del carrer del Carme/Emili Grahit, encara que la seva finalitat 

no és la d’acollir els visitants de la ruta, sinó les necessitats de la pròpia ciutat. Per tant, es 

recomanaria millorar la zona d’aparcaments.  

PROTECCIÓ  

La zona no disposa de cap pla de protecció especial. En els últims anys ha estat una àrea 

molt tranquil·la, el que ha fet millorar la qualitat de l’hàbitat. Per tant, tota millora de la 

zona, tant senyalització com condicionament, haurien de ser avaluades per no alterar 

aquesta tranquil·litat.  

OBSERVACIONS 

Aflorament de “pedra de Girona” 

DESCRIPCIÓ: Des del congost es pot veure, a la llera nord del riu, un aflorament de calcària 

bioclàstica grisa o “pedra de Girona”. És característica per ser una plataforma  marina 

carbonatada mitjana de una calcària granosuportada amb abundants nummulits, 

equinoderms i mol·luscs. EDAT: lutecià inferior i mitjà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONT 

FELIU, P. & RUHÍ, A. (2009). Guia d’itineraris per l’entorn de Girona. Editorial Brau, 87-89. 

Ajuntament de Girona. <http://www.girona.cat/web> 

Mapa geològic de Catalunya 1:25000. Girona 334-1-1 (77-25). Institut Cartogràfic de 

Catalunya. 
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COORDENADES UTM E486053,273 ; N4646860,005  

CODI FITXA  Fl02   DATA DE REGISTRE 05/01/2010 

MUNICIPI Girona  

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar 
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Espinavessa (Paliurus spina-christi) 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Fotografia: Universitat de Lleida 
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DESCRIPCIÓ GENERAL 

Arbust caducifoli de creixement lent, de 2 a 4m d’alçada, dens i amb espines. Presenta 

fulles verdes asimètriques i alternes. Aquestes són peciolades i ovalades de 2-5cm de 

llargada i 1-2cm d’amplada. A la base tenen dues espines estipulars desiguals, una llarga i 

recta i l’altra curta i corbada.  

Les flors són grogues, petites, pentàmeres i hermafrodites. Es troben en cimes axil·lars 

curtament pedunculades. 

El fruit és sec, hemisfèric i de color groc que s’enfosqueix en madurar. Té una forma 

singular perquè és circular i alat amb una mida de 2-3cm. 

Es troba en tanques i bardisses, essent propi de la zona mediterrània, com n’és l’àrea 

entre el congost i el meandre, on la seva presència és singular. Utilitzat popularment com 

a diürètic, pel tractament per a la hipocolesterolèmia i la hipertensió arterial. 

CICLE VITAL 

Floreix del juny al setembre i els fruits sorgeixen a la tardor madurant al hivern. 

ÈPOCA DE MÀXIMA PLENITUD 

Primavera  i estiu.  

CATEGORIA DE L’ESPÈCIE 

Autòctona de la regió mediterrània i del sud-oest i centre d’Àsia.   

AMENACES 

- 

FONT 

Natura digital. Base de dades Universitat de Barcelona  

<http://biodiver.bio.ub.es/naturdigit> 
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MUNICIPI Girona  
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Plàtan monumental de Girona (Platanus hybrida) 

 

Fotografia: Pilar Valverde 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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DESCRIPCIÓ GENERAL 

 Al marge esquerre del riu Onyar, a la Plaça Calvet i Rubalcaba, s’hi troba un exemplar 

corpulent de plàtan. Aquest va ser declarat Arbre Monumental d’Interès Local el 2 de juny 

de 1988 als efectes del Decret 47, d’11 de febrer de 1988, del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

Presenta un diàmetre de tronc de 1,08m i de capçada hemisfèrica de 26,60m i una alçada 

de 19m. És un arbre en perfecte estat que presenta unes ramificacions de set branques 

principals i de nombroses secundàries i terciàries. En una de les branques principals, la 

qual està tallada, hi ha un bolet de soca (Polyporus hispidus) que pot provocar el 

podriment de les branques.  

Els arbres d’aquesta espècie són caducifolis i robusts, amb un tronc gruixut i recte que en 

edat madura desprèn capes d’escorça, donant al tronc una aparença característica amb 

taques de tonalitats grises i verdes. Les fulles, amb tres nervis principals, són  grans i 

alternes amb 3-5 lòbuls dentats. Les flors, les quals no són vistoses, es troben agrupades 

formant una influorescència que donarà lloc al fruit. Aquest és de color groc i de forma 

esfèrica amb un diàmetre de 4cm que s’enfosqueix en madurar.  

Són arbres de creixement ràpid que requereixen sòls lleugers, frescos, fèrtils i humits. A 

més, toleren bé les podes dràstiques i la contaminació atmosfèrica urbana. 

CICLE VITAL 

Floreixen a la segona quinzena de març o a principis d’abril, presentant flors femenines i 

masculines alhora. Els fruits sorgeixen a finals d’estiu o tardor i maduren al final de 

l’hivern. 

ÈPOCA DE MÀXIMA PLENITUD 

Primavera  i estiu.  

CATEGORIA DE L’ESPÈCIE 

Al·lòctona. Procedent del Mediterrani oriental, el sud-est d’Europa i l’oest d’Àsia. 

AMENACES 

Espècie que pot ser afectada per diferents fongs com Ganoderma applanatum, Polyporus 

hispidus, Oïdium sp. i Discula platani  i sensible a erugues com Zeuzera pyrina i el tigre del 

plàtan (Corythuca ciliata).  
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FONT 

Ministerio Medio Ambiente i Agencia Estatal de Meteorología (2009). Predicción del inicio 

de la temporada de polinización del plátano de sombra. Técnicas y resultados. 

Biometeorología, nota tècnica núm. 1.  

Ajuntament de Girona: 

Parcs, jardins i arbres catalogats. Unitat Municipals d’Anàlisi Municipal (UMAT). 

Ajuntament de Girona <http://terra2.girona.cat/tcext_ac/map.htm> 

Espai públic i entorn natural. Agenda 21 local (2002). Oficina d’Estudis Socials i 

Europeus.  
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COORDENADES UTM E485364,813 ; N4647817,474  

CODI FITXA P07  DATA DE REGISTRE 08/01/2010 

MUNICIPI Girona 

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar 
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Pont de Pedra Pont de Pedra 

 

Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS  

VEGETACIÓ: canyissar (Phragmites australisk), balques (Thypha latifolia), nyàmeres 

(Helianthus tuberosus), salze (Salix alba),  lliri groc (Iris pseudacorus); AUS: Alguna vegada 

també s’hi ha pogut observar corbs marins (Phalacrocorax carbo), bernat pescaire (Ardea 

cinerea),ànec coll verd (Anas platyrhynchos).  

DESCRIPCIÓ  

Punt d’entrada d’aigua procedent de la sèquia del Monar que permet una làmina d’aigua 

suficient pel desenvolupament de la flora de ribera. Tot i ser una zona urbana, la vegetació 

que creix a la riba permet la nidificació de diferents espècies d’ocells. Entre lliris grocs i 

balques hi crien diferents aus. 

ACCESSIBILITAT  

Al pont de Pedra s’hi pot accedir a peu pel carrer Nou o per la plaça Catalunya, on hi ha 

aparcament. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA  

Tot l’any, encara que per gaudir-ne és millor la primavera, quan els lliris floreixen i hi ha 

més pas d’aus. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

No es limita la capacitat d’acollida sempre hi quan es respecti l’indret. 

PROTECCIÓ 

No hi ha cap nivell de protecció especial. 

OBSERVACIONS 

La Sèquia del Monar és una canalització derivada del Ter per generar electricitat i per 

irrigar les hortes de Salt i Girona. Aboca les seves aigües a l’Onyar, just per sota del pont 

de Pedra. 

A la primavera, la joventut de l’Ateneu Naturalista de Girona hi duu a terme campanyes de 

plantació de lliris grocs. 

FONT   

FELIU, P. & RUHÍ, A. (2009). Guia d’itineraris per l’entorn de Girona. Editorial Brau, 85-86. 

BARBARÀ, J. Montilivi Natural <www.xtec.cat/~jbarber1> 
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Jardí botànic de la Devesa 
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CODI FITXA H09  DATA DE REGISTRE 14/01/2010 

MUNICIPI Girona  

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar - Ter - Güell   

 

 
FOTOGRAFIA 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 
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Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: jardí botànic de plantació antròpica; VEGETACIÓ: tulipa (Liriodendron 

tulipiphera), castanyer de les Índies (Aesculus hippocasanum), magnòlia (Magnolia 

grandiflora). AUS: ànec collverd (Anas platyrhynchos), colom de vol català (Columba livia).  

DESCRIPCIÓ 

El Jardí de la Devesa es crea durant el segle XIX, es troba situat al nord-est del parc i 

envoltat per un rierol on es poden trobar ànecs coll verd.  

És d’estil francès, és a dir, distribuït per parterres amb tanques vegetals i amb les capçades 

dels arbres i arbusts retallades en diverses formes. 

Conté una gran varietat de plantes, tant autòctones com exòtiques, amb un predomini de 

les originàries d’altres països. D’aquestes destaquen exemplars vells com l’arbre de les 

tulipes de 45m d’alçada i plantat l’any 1874, estant catalogat com a arbre monumental. 

També hi ha una magnòlia de les Índies de 50 anys juntament amb cedres i avets de 70 

anys d’edat.  

Dins el jardí, hi ha un brollador d’aigua majestuós el qual es caracteritza per la variabilitat 

de vegetació que presenta segons l’estació de l’any i també es troba el Gabial de la Devesa 

on hi ha coloms de vol català. 

ACCESSIBILITAT 

Fàcil accés ja que es troba situat a la zona urbana de la ciutat de Girona. Es pot arribar 

amb cotxe, a peu o amb bicicleta seguint la ruta del Carrilet. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

Tot l’any, encara que a la primavera i estiu és quan les espècies vegetals estan en la 

màxima esplendor.  

SENYALITZACIÓ 

Bona. Hi ha diverses senyalitzacions, que consten d’un cartell indicador a l’entrada, situat 

al costat de La caseta de la Devesa, i de cartells informatius ubicats a cadascun dels 

exemplars més destacats i singulars. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

No especificada. 
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CONDICIONAMENT 

L’espai es troba molt ben condicionat amb una font d’aigua potable, bancs, un parc 

infantil i la proximitat de serveis públics a la Devesa, just a l’entrada del jardí. 

PROTECCIÓ 

L’Ajuntament de la ciutat participa en el projecte ReGreen, cofinançat per la Unió Europea 

en el marc del programa Cultura 2000. Té com a objectiu estudiar, comparar i promoure 

aspectes relacionats amb la salvaguarda i rehabilitació de jardins històrics i hivernacles 

europeus dels segle XIX.  

OBSERVACIONS 

El jardí conté també escultures com un bust de Juli Garreta, la casa dels jardiners i un 

hivernacle. Aquest últim té una proposta de restauració per part del projecte ReGreen.  

FONT 

Ajuntament de Girona: 

Parcs, jardins i arbres catalogats. Unitat Municipals d’Anàlisi Municipal (UMAT) 

<http://terra2.girona.cat/tcext_ac/map.htm> 

La Caseta de la Devesa < http://www.girona.cat/caseta> 

Espai públic i entorn natural. Agenda 21 local (2002). Oficina d’Estudis Socials i 

Europeus. 
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COORDENADES UTM E484813,796 ; N4648404,619 

CODI FITXA P08  DATA DE REGISTRE 14/01/2010 

MUNICIPI Girona  

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar - Ter - Güell   

 

 
FOTOGRAFIA 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc de la Devesa 

Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Fotografia: F. Xunclà i A. Parés 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: Plantació important de plàtans; VEGETACIÓ: plàtan (Platanus hybrida); AUS: 

mallerenga carbonera (Parus major), mallerenga blava (Parus caeruleus), raspinell (Certhia 

brachydactyla), estornell (Sturnus vulgaris), picots verd (Picus viridis), cotorres de Kramer 

(Psittacula krameri), ànecs collverds (Anas platyrhynchos); AMFIBIS: granota verda 

(Lithobates clamitans), granota pintada (discoglossus pictus), gripau comú (Bufo bufo). 

DESCRIPCIÓ 

Situat al nord-oest de la ciutat de Girona, en la confluència dels rius Onyar, Ter i Güell, es 

troba un dels espais més emblemàtics de la ciutat, amb 31,88 ha. És una zona on, 

actualment, hi ha 2 605 plàtans. La seva disposició és en fileres amb molt poca distància 

les unes de les altres, fent que creixin més en alçada que en amplada. La majoria superen 

els 40m d’alçada i alguns arriben fins als 60m.  És una zona amb absència de sotabosc on, 

a la tardor, es poden trobar bolets no comestibles sota les fulles; i a la primavera plantes 

herbàcies.  

El parc té els seus orígens el segle XV, a partir d’uns terrenys que la reina Maria Victòria i 

els reis Alfons el Magnànim i Ferran el Catòlic van cedir a la ciutat. Aquests, en un principi, 

van ser utilitzats com a defensa davant les riuades. En l’època de la invasió napoleònica 

(1808) el parc va ser malmès i posteriorment utilitzat per a la silvicultura i les hortes; però 

no és fins l’any 1859 que es dissenya la seva distribució actual amb el plàtans per part de 

l’arquitecte Martí Sureda i Deulovol. 

ACCESSIBILITAT 

El parc és de fàcil accés ja que es troba situat a la zona urbana de la ciutat de Girona. Es 

pot arribar amb cotxe, a peu o amb bicicleta seguint la ruta del Carrilet, la qual travessa el 

parc. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

Tot l’any. Segons l’estació el parc presenta diversos aspectes tots ells d’atractiu 

paisatgístic. A la primavera i a l’estiu l’espai es caracteritza pel fullatge verd mentre que a 

la tardor les tonalitats marrons i la caiguda de les fulles donen un encant especial al Parc.      

SENYALITZACIÓ 

El  parc és visible a distància per l’alçada dels plataners. En el seu interior hi ha cartells 

indicadors de la ruta del Carrilet, del passeig i plaça principals (Passeig de la Sardana i 

Plaça de les Botxes) així com de les diferents instal·lacions que conté el parc. 
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CAPACITAT D’ACOLLIDA 

No es limita la capacitat d’acollida. 

CONDICIONAMENT 

Disposa de bancs per reposar, zona de pícnic, serveis públics, parc infantil, camp de fútbol  

i pistes de botxes i petanca. També hi ha presents instal·lacions com l’Auditori-Palau de 

Congressos, la Fira de Girona, el Tir olímpic de Girona, el Centre d’Educació Ambiental i 

Recursos Educatius de la ciutat, l’Oficina Municipal d’Escolarització i la Zona Esportiva 

d’estiu de la Devesa amb piscina i pistes de tennis (actualment tancat per remodelació).  

Així com també un jardí botànic, envoltat per un rierol, amb una gran varietat d’espècies 

exòtiques. 

PROTECCIÓ 

El Parc de la Devesa va adquirir la categoría de “Jardín Artístico Nacional” segons 

declaració del 27 de setembre de 1943 (BOE ’10-10-1943’). Actualment té la consideració 

de Bé Cultural d’Interès Nacional pel Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.  

OBSERVACIONS 

Situat a la zona cèntrica de l’àmbit urbà de Girona, hi tenen lloc diferents activitats com el 

mercat setmanal, carpes d’oci nocturn a l’estiu i les atraccions de les Fires i Festes de Sant 

Narcís (29 d’octubre). 

Els diferents usos i instal·lacions actuals del parc poden canviar en un futur amb el Pla 

d’usos i gestió de la Devesa que l’Ajuntament està duent a terme.    

FONT 

FELIU, P. & RUHÍ, A. (2009). Guia d’itineraris per l’entorn de Girona. Editorial Brau, 98-99. 

Ajuntament de Girona: 

Pla d’Usos de la Devesa <www.girona.cat/devesa/cat/index.php> 

La Caseta de la Devesa <www.girona.cat/caseta> 
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Aiguabarreig Ter –Onyar 

Fotografia: Juanita Mora Fotografia: Juanita Mora 

 

COORDENADES UTM E485412,865 ; N4648804,301  

CODI FITXA H10   DATA DE REGISTRE 08/01/2010 

MUNICIPI Girona 

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Onyar - Ter 

 

 
FOTOGRAFIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: Bosc de ribera ben consolidat des del costat del riu Ter; VEGETACIÓ: verns 

(Alnus aglutinosa), salze (Salix babilonica ), canyís (Phragmites australis), balca (Thypha 

latifolia), acacia (Robinia pseudoacacia); AUS:  martinet blanc (Egretta garzetta), corb marí 

gros (Phalacrocorax carbo), ànec coll verd (Anas platyrhynchos); PEIXOS: carpa (Cyprinus 

carpio); RÈPTILS: serp d’aigua (Natrix maura). 

DESCRIPCIÓ 

És on desemboca l’Onyar al riu Ter i, per tant, on conflueixen les aigües d’ambdós rius. Les 

zones d’aiguabarreig són de gran importància biològica perquè es poden observar els 

hàbitats diferents que ofereixen els dos cursos fluvials. Els sediments transportats al llarg 

de la història han fet possible la formació de l’illa del Ter en aquesta zona. 

ACCESSIBILITAT 

Aquesta zona es troba just en passar el pont de Pedret, a tocar de la Devesa. Des de la 

zona d’aparcament de la Copa es pot observar àmpliament ja que hi ha un mirador 

recuperat. 

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

Es recomana tot l’any, però cal a dir que depenent de l’època es veuran unes espècies o 

altres. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA 

No es limita la capacitat d’acollida. 

PROTECCIÓ 

No és una àrea protegida.  

OBSERVACIONS 

Quan el riu Ter, procedent de les Guilleries, és molt cabalós, rebutja les aigües de l’Onyar 

tot inundant les terrasses al·luvials. Per tal d’evitar-ho es va canalitzar el curs fluvial de 

l’Onyar.  

FONT   

FELIU, P. & RUHÍ, A. (2009). Guia d’itineraris per l’entorn de Girona. Editorial Brau, 29-31. 

BARBARÀ, J. Montilivi Natural <www.xtec.cat/~jbarber1> 
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COORDENADES UTM  E485252,193 ; N4648989,682 (Sant Ponç)  

E485551,353 ; N4649019,907 (Pedret) 

CODI FITXA H11   DATA DE REGISTRE 08/01/2010 

MUNICIPI Girona 

COMARCA Gironès 

CURS FLUVIAL Ter 

 

 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illa del Ter 

Fotografia: Juanita Mora 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ELEMENTS D’INTERÈS 

HÀBITAT: Bosc de ribera característic d’aquesta altitud, es considera que la verneda és la 

comunitat clímax d’aquesta zona, encara que els salzes es situen en la zona més inundable 

de la ribera; VEGETACIÓ: vern (Alnus aglutinosa ), salze blanc (Salix alba),  freixes de fulla 

petita (Fraxinus angustifolia), canyissar (Phragmites australisk), pollancres (Populus nigra), 

àlbers (Populus alba),  acàcia (Robinia pseudoacacia), negundo (Acer negundo), plàtan 

(Platanus hybrida), sarga (Salix elaeagnos); AUS: xivita (Tringa ochropus), corriol 

(Charadrius alexandrinus), tallarols (Sylvia melanocephala), cotxes cua roges (Phoenicurus 

phoenicurus subes. phoenicurus), oriol (Oriolus oriolus), teixidor (Remiz pendulinus), picot 

verd (Picus viridis), camallarga (Himantopus himantopus), corb marí (Phalacrocorax carbo), 

ànec collverd (Anas platyrhynchos), polla d’aigua (Gallinula chloropus), tudó (Columba 

palumbus), martinet de nit (Nycticorax nycticorax), blauet (Alcedo atthis); MAMÍFERS: 

llúdriga (Lutra lutra), geneta (Genetta genetta),  visó americà (Mustela vison), porc senglar 

(Sus scrofa); PEIXOS: barb de muntanya (Barbus meridionalis), carpa (Cyprinus carpio), 

barga (Squalius pyrenaicus); AMFIBIS: reineta (Hyla meridionalis), granota verda 

(Lithobates clamitans), gripau comú (Bufo bufo), salamandra (Salamandra salamandra). 

DESCRIPCIÓ  

La formació de l’Illa del Ter es deu a l’aportació de sediments per part de la confluència 

dels dos rius. Aquesta és una zona on es troba representat el bosc de ribera característic 

d'aquesta altitud. En bona part de l'interior de l'illa s'estén un bosc mixt de planifolis 

compost per pollancres, àlbers, freixe, acàcia, negundo i plàtans, tot i que amb una 

distribució no homogènia. Aquesta zona és un bon lloc per a l'observació d'ocells que 

busquen aquest espai per reproduir-se i nidificar. S’han pogut observar més de 200 

espècies d’ocells entre les més típiques de zones obertes com la xivita, el corriol i becadell, 

migratòries com la borlasca de canyissar, tallarols i cotxes cua roges i blaves. Entre les 

espècies que s'hi troben, n'hi ha que només s'observen a l'estiu (és el cas del 

papamosques gris) i d'altres que només crien, com és el cas de l'oriol. També n’hi ha que 

hi són tot l’any com el teixidor, el picot, el camallargues, els corbs marins o els ànecs coll 

verd. En zones on corre poc l’aigua es poden trobar sabaters, sastres i larves de libèl·lules. 

L’illa del Ter es considera un sistema dinàmic que es modifica any darrere any. La 

periodicitat de les avingudes i sequeres permeten al bosc de ribera avançar terreny i així 

canviar el paisatge fàcilment. 
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ACCESSIBILITAT  

L’accés a l’Illa és possible per la zona de l’hospital Josep Trueta, per on passa una ruta BTT 

al costat de les instal·lacions esportives del GEiEG.  

ÈPOCA RECOMANABLE DE VISITA 

Tot l’any, però depenent de l’època es poden observar unes espècies o unes altres. Les 

aus migratòries i hivernants només es veuran a l’estiu. 

CAPACITAT D’ACOLLIDA  

Si es vol accedir a l'interior de l'illa, no es restringeix el nombre de visitants, tot i que es 

demana que es tingui cura de la vegetació. 

CONDICIONAMENT 

No es proposa  cap millora de l’accessibilitat ja que, si fos així, l’hàbitat és veuria alterat. 

PROTECCIÓ 

Hàbitats d'interès comunitari: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. Xarxa 

natura 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espais d'aigües continentals. 

OBSERVACIONS 

 Antigament es podia accedir a l’illa des del barri de Pedret però actualment està tancat. 

Les coordenades estan preses de les dues bandes de la riba, la primera des de les 

instal·lacions del GEiEG i les segones des del barri de Pedret on s’hi pot gaudir d’un 

“passeig”. 

FONT 

FELIU, P. & RUHÍ, A. (2009). Guia d’itineraris per l’entorn de Girona. Editorial Brau, 29-31. 

BARBARÀ, J. Montilivi Natural <www.xtec.cat/~jbarber1> 

Consorci Alba- Ter <www.albater.org> 

La ruta del Ter <www.rutadelter.cat> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

10 PUNTS DESTACATS 

Icona Tipologia Codi Nom Pàgina 

 
Hàbitat H01 

Resclosa d’en 
Borra 

3 

 
Fauna Fa01 Cranc ibèric 6 

 
Geològic G01 

Volcà de la 
Crosa 

11 

 
Paisatge P04 

Via verda de 
Riudellots de la 

Selva 
24 

 
Hàbitat H03 

Aiguabarreig 
Onyar- Gotarra 

27 

 
Flora Fl01 Lliri de neu 30 

 
Paisatge P05 Prats d’en Gener 32 

 
Fauna Fa03 Espinòs 38 

 
Hàbitat H08 

Congost de 
Montilivi -Tres 

Roquetes 
55 

 
Hàbitat H11 Illa del Ter 73 
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PATRIMONI CULTURAL 
DEL RIU ONYAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADURNÍ MORERA 

DAVID LÒPEZ 

ANNA FREIXA 

MARIONA CASADEVALL 

MARTA CASADEMONT 

MIREIA FILLOL 

EVA FONT 

 

AIGUA, TERRITORI I SOCIETAT 

MÀSTER CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L’AIGUA 



 

 

 

 

 

PUNTS PRINCIPALS 
Codi Localització Element 
R.O.1 Brunyola Ermita de Sant Romà 
R.O.2 Vilobí d’Onyar / Brunyola Resclosa d’en Borra 
R.O.6 Vilobí d’Onyar Font de Can Bosch 
R.O.8 Vilobí d’Onyar (Sant Dalmai) Molí de Sant Dalmai 
R.O.9 Vilobí d’Onyar (Sant Dalmai) Ermita de les Fonts 
R.O.19 Quart (La Creueta) Farinera Ntra. Sra. Auxiliadora 
R.O.26 Girona Pont de Pedra 
R.O.28 Girona Pont de les Peixateries Velles 
R.O.30 Girona Pont d’en Gómez 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Ermita de Sant Romà 
Número R.O. 1 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Brunyola 
Categoria 6- Arquitectònic 
Tipus Ermita 
Coordenada X UTM : 
 
475048,5 

Coordenada Y UTM : 
 
4642030,3 

Cota Z : 
 
170 

Adreça/situació 
A 1 km de distància del nucli de  Brunyola a una zona 
boscosa entre Brunyola i Sant Dalmai. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des de la zona d’esbarjo de 
Sant Dalmai, agafem el camí 
en direcció a Brunyola i a  
1km abans d’arribar al poble 
trobem un trencant a mà 
dreta, i anem seguint una 
pista forestal ben 
conservada que ens portarà 
fins a l’ermita. 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element privat 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  - 
Usos Antics  Lloc de culte religiós 



 

 

Activitats socials /culturals Peregrinatge el segon cap de setmana d’Agost 
 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  S. X 
Any de Restauració  Presenta reformes de les èpoques medieval i moderna 
Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica. 
Referència oral - 
Referència bibliogràfica -Web del Consell Comarcal de la Selva. 
 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 
Dades històriques Esmentada el 1279 pertanyent al castell de Brunyola 
Elements relacionats  R.O. 9, R.O. 14, R.O.15 
Observacions/curiositats Hi ha un aparcament al peu del turó 
Descripció element És una nau rectangular capçada per un absis de planta de 

ferradura, presenta algunes reformes com l’allargament de la 
nau, la façana, amb porta adovellada, ull de bou i campanar 
d’espadanya doble, la sagristia s’uneix a la banda meridional 
de l’absis. Hi ha un porxo a l’entrada. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
Ha de ser accessible al públic 
 

FOTOS 
Foto actual 
 

 
Vista general de l’ermita. Font: Elaboració pròpia 21/01/10 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Resclosa d’en Borra 
Número R.O. 2 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 29-12-09 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Sant Dalmai) 
Categoria 2.-Distribució i emmagatzematge 
Tipus Resclosa 
Coordenada X UTM : 
 
476664,5 

Coordenada Y UTM : 
 
4641021,8 

Cota Z : 
 
138 

Adreça/situació 
Es troba a 1 km de la zona d’esbarjo de Sant Dalmai al camí 
entre Sant Dalmai i Brunyola. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Es troba a 1,5km de Sant 
Dalmai, direcció Brunyola, 
deixem el cotxe a prop de la 
zona d’esbarjo, a partir d’aquí 
anem seguint un itinerari ja 
marcat aproximadament de 
1km que ens porta fins a la 
resclosa d’en Borra. 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 

Públic/Privat  
És un element privat però existeix un conveni amb 
l’ajuntament de Vilobí d’Onyar en que es permet el pas de la 
gent a canvi de que se’n faci el manteniment 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Actualment no té cap ús 

Usos Antics  
Era una resclosa on s’acumulava l’aigua que venia del riu per 
així guanyar cabal pels canals de distribució de l’aigua que 



 

 

sortien de la resclosa per distribuir-la per les zones properes i 
per dur-la fins al molí de Sant de Dalmai i després aquesta 
aigua era retornada cap al riu. 

Activitats socials /culturals Hi ha una marxa popular el tercer diumenge de gener 
 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Probablement al segle XIX, no es coneix exactament l’any. 

Any de Restauració  
En el moment de dissenyar aquest itinerari s’estaven duent a 
terme tasques de restauració. 

Estat de conservació edifici  Deficient 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 

Tipus de Font Comunicació oral i bibliogràfica. 

Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

Referència bibliogràfica -Web del Consell comarcal de la Selva 

 

DESCRIPCIÓ 

Autor 
Probablement els habitants de Can Borra, que a l’època de la 
construcció de la resclosa gaudien d’una concessió per usar 
l’aigua del riu. 

Dades històriques 

En el segle XV o XVI hi havia el molí de Can Turon proper a la 
zona en que hi ara hi ha la resclosa i es creu que en aquella 
època ja hi havia una resclosa al mateix lloc on ara hi ha la 
resclosa d’en Borra que s’utilitzava pel molí. 

Elements relacionats  R.O. 4, R.O. 7 

Observacions/curiositats 
En el moment de tancar la fitxa es va observar que pel poc 
cabal que portava el riu Onyar, la resclosa interceptava  el 
curs del riu. 

Descripció element Aquesta resclosa està situada a la part alta del riu Onyar, 
situada en una zona amb força vegetació. És una resclosa de 
2-3 metres d’alt per uns 5-6 metres d’ample, feta a partir de 
pedres grosses. Amb una forma una mica còncava i amb 
unes escales properes per poder anar de dalt a baix de la 
resclosa. La resclosa és un sistema tradicional d’aprofitament 
de l’aigua del riu i consisteix en una petita presa de la qual en 
sortien canals que conduïen l’aigua fins als molins fariners o 
per regar els correus. En el moment de fer la fitxa la resclosa 
havia perdut part de la seva capacitat ja que amb el pas del 
temps s’hi ha acumulat molts sediments. 

 



 

 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
No hi ha cap proposta de millora, ja que en el moment de cloure la fitxa s’estaven duent a 
terme tasques de restauració. 
 

FOTOS 
Foto actual 
 

 
Vista de l’estat actual de la resclosa. Font: Elaboració Pròpia 20/12/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Bassa de can Turón 
Número R.O. 3 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 29-12-09 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Sant Dalmai) 
Categoria 2-Emmagatzematge i distribució 
Tipus Bassa 
Coordenada X UTM : 
 
476946,0 

Coordenada Y UTM : 
 
4641180,8 

Cota Z : 
 
143 

Adreça/situació 
Es troba entre la zona d’esbarjo de St. Dalmai i la resclosa 
d’en Borra 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Sortint des de la zona 
d’esbarjo seguint l’itinerari 
que ens porta fins a la 
resclosa d’en Borra, trobem 
la desviació per anar a la 
bassa  a mig camí 
senyalitzada a mà dreta. 

Mapa  
 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 

Públic/Privat  
És un element privat però existeix un conveni amb 
l’ajuntament de Vilobí d’Onyar en que es permet el pas de la 
gent a canvi de que se’n faci el manteniment 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  - 
Usos Antics  Utilitzada per emmagatzemar l’aigua i aprofitar-la per regar. 
Activitats socials /culturals Marxa popular el tercer diumenge de gener 

 

 



 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  S.XVIII-XIX 
Any de Restauració  Actualment s’estan duent a terme obres de restauració 
Estat de conservació edifici  Deficient 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral. 
Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
Referència bibliogràfica  
 

DESCRIPCIÓ 
Autor Habitants de la casa de Can Turon 
Dades històriques - 
Elements relacionats  - 

Observacions/curiositats 
És un conjunt format per la bassa,la comporta i un canal de 
distribució 

Descripció element És una bassa situada en una petita vall que recull aigua dels 
voltants i també hi ha una part de l’aigua que hi arriba prové 
del volcà de la Crosa. Fa aproximadament uns 15 metres de 
llarg per uns 10 metres d’amplada, a la part final de la bassa 
hi ha una comporta metàl·lica, que regula el pas cap a un 
canal de distribució. L’aigua de la bassa té un color molt fosc 
possiblement degut a que tots els voltants de la bassa 
estaven malmesos a conseqüència del foc. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
Millorar la qualitat de l’entorn on es troba 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOS 
Foto actual 
 

 

 
Vista de la bassa. Font: Elaboració Pròpia 29/12/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Passera de Fusta 
Número R.O. 4 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 29-12-09 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Salitja) 
Categoria 1-Comunicacions 
Tipus Passera 
Coordenada X UTM : 
477456’8 

Coordenada Y UTM : 
4640863,8 

Cota Z : 
132,5 m 

Adreça/situació 
Es troba entre la zona d’esbarjo de Sant Dalmai i la font de 
Can Puig. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Sortint des de la zona 
d’esbarjo de Sant Dalmai, 
està marcat l’itinerari que ens 
porta cap a la font de Can 
Puig i la trobem a mig camí. 

Mapa  

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Serveix per passar d’un costat a l’altre de la petita riera. 
Usos Antics  - 
Activitats socials /culturals Hi ha un itinerari que passa per la zona. 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Molt actual. 
Any de Restauració   



 

 

Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral. 
Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar i veïns de la zona 
Referència bibliogràfica  

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 
Dades històriques - 
Elements relacionats  - 

Observacions/curiositats 

Al llarg del recorregut que ens porta fins la font de Can Puig hi 
ha vàries passares com aquesta, però aquesta és la primera. 
Tot i que a priori no sembli molt important en quan al 
patrimoni cultural l’hem inclòs perquè considerem que aquest 
tipus de passeres són importants ja que permeten poder 
seguir d’una forma adequada el recorregut i a més no causen 
un impacte visual gaire fort. 

Descripció element És una petita passera de fusta amb una amplada per poder-hi 
passar dues persona. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
Caldria arreglar alguna passera de tot el conjunt que n’hi ha. 

 

FOTOS 
Foto actual 

 
Vista de la passera. Font: Elaboració Pròpia 29/12/09 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Font de Can Puig 
Número R.O. 5 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 28-12-09 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Sant Dalmai) 
Categoria 5- Fonts 
Tipus Font 
Coordenada X UTM : 
477559,3 

Coordenada Y UTM : 
4641048,6 

Cota Z : 
150 m 

Adreça/situació Es troba a prop de la zona d’esbarjo seguint l’itinerari marcat 
 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des de la zona d’esbarjo de 
Sant Dalmai, seguim un dels 
itineraris marcats direcció a la 
font de Can Puig i la font es 
troba a uns 750 m del punt de 
partida, es troba molt propera 
a una zona boscosa i queda 
en una zona deprimida 
respecte el camí. 

Mapa  

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element privat 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  - 

Usos Antics  
Font d’on recollien aigua els habitants de la masia de Can 
Puig, per a ús particular. 

Activitats socials /culturals - 
 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Desconegut 
Any de Restauració  - 



 

 

Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 
 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral. 
Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar i veïns de la zona. 
Referència bibliogràfica  
 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 
Dades històriques - 
Elements relacionats  R.O. 6, R.O. 10, R.O. 16 
Observacions/curiositats - 
Descripció element És una font situada sota de la casa de Can Puig, s’observa 

una gran presència de vegetació a la zona i no es veu 
exactament el punt des d’on brolla l’aigua, hi ha una bassa al 
costat que rep tota l’aigua. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 
 

PROPOSTES 
Cal netejar una mica de vegetació el punt de sortida de l’aigua. 
 

FOTOS 
Foto actual 

 
Vista de l’estat actual de la font. Font: Elaboració Pròpia 26/12/09 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Font de Can Bosch 
Número R.O. 6 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 28-12-09 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Salitja) 
Categoria 5- Fonts 
Tipus Font 
Coordenada X UTM : 
477507,5 

Coordenada Y UTM : 
4641375,0 

Cota Z : 
159 m 

Adreça/situació Seguint l’itinerari de la Font de Can Puig arribem a la font 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des de la zona d’esbarjo de 
Sant Dalmai, seguim l’itinerari 
marcat direcció la Font de 
Can Puig, un cop passada la 
font seguim tot recte creuant 
el camp i arribem a la Font de 
Can Bosch que ens queda a 
mà esquerra. 

Mapa  

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element privat 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  - 

Usos Antics  
Els habitants de la masia de Can Bosch, la utilitzaven per al 
seu propi abastament d’aigua 

Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Desconegut 
Any de Restauració  s.XX 



 

 

Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral. 
Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar i veïns de la zona. 
Referència bibliogràfica - 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 
Dades històriques - 
Elements relacionats  R.O. 5, R.O. 10, R.O. 16. 

Observacions/curiositats 
La font es troba a tocar de l’entrada de la mina del volcà de la 
Crosa 

Descripció element La Font es troba en  bon estat de conservació, va ser 
restaurada fa poc, es troba just al costat de la sortida de la 
mina del volcà de la Crosa, té una petita zona d’esbarjo on 
trobem bancs per a que la gent s’assegui. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
 

 

FOTOS 
Foto actual 

 
Vista de l’estat actual de la font. Font: Elaboració Pròpia 29/12/09 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Mina del Volcà de la Crossa 
Número R.O.6a 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 29-12-09 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca La Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Sant Dalmai) 
Categoria 2.-Distribució i emmagatzematge 
Tipus Mina 
Coordenada X UTM : 
477513,8 

Coordenada Y UTM : 
4641364,95 

Cota Z : 
159 m 

Adreça/situació 
La boca de la mina es troba a la part SW del volcà de la 
Crossa. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
Des de Girona s’ha de 
prendre la carretera comarcal 
Gi-533 en direcció Santa 
Coloma de Farners fins 
arribar a la cruïlla amb la 
carretera Gi-540, banda nord 
de la Crossa. 
 

Mapa  

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element privat 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Conducció de l’aigua 

Usos Antics  
S’utilitzava per buidar el fons del cràter quan quedava inundat 
per fortes pluges. 

Activitats socials /culturals Cada any a finals de maig es celebra la festa del Volcà de la 
Crossa amb una visita al Volcà. 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Finals del segle XVIII  



 

 

Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Acceptable 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 
 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 
- La crossa de Sant Dalmai, Geòtop 356,Direcció General de 
Medi Natural. Generalitat de Catalunya 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 

Dades històriques 

Antigament a la depressió del cràter s'hi trobaven uns 
aiguamolls que es van començar a dessecar el segle XIII i van 
acabar el 1845. Per poder buidar l’aigua del fons es va 
construir la mina que buidava l’aigua a l’Onyar. A partir de la 
segona meitat del segle XIX, unes  bombes de vapor van 
substituir l’antic sistema de  dessecació del volcà. 

Elements relacionats  R.0.6 

Observacions/curiositats 

La mina està situada a la Crossa de Sant Dalmai, petita  
depressió endorreica amb forma circular (d’uns 1200m de 
diàmetre), delimitada per uns turons poblats per pinedes i 
alzinars.  

Descripció element L’entrada de la mina està formada per uns murs de pedra 
d’1m d’alçada que permeten el pas de l’aigua pel seu interior. 
Es creu que té uns 800 metres de llargària i arriba a passar a 
més de 30 metres de la superfície  

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS 
Foto actual 

 

Vista frontal de la mina . Font: Elaboració pròpia 29-12-09 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Resclosa I 
Número R.O. 7 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 29-12-09 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Sant Dalmai) 
Categoria 2-Emmagatzematge i distribució 
Tipus Resclosa 
Coordenada X UTM : 
477534,5 

Coordenada Y UTM : 
4640450,0 

Cota Z : 
127,5 

Adreça/situació 
Es troba just sota el pont del camí que uneix Sant Dalmai amb 
Brunyola molt proper a la zona d’esbarjo de Sant Dalmai. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des de la zona d’esbarjo de 
Sant Dalmai, seguim direcció 
cap al molí de Sant Dalmai i 
just sota el pont del camí 
asfaltat que uneix Vilobí i 
Brunyola hi ha la resclosa.  

Mapa  

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Petit emmagatzematge d’aigua 
Usos Antics  Petit emmagatzematge d’aigua 
Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Desconegut 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Deficient 



 

 

Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral. 
Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar i veïns de la zona. 
Referència bibliogràfica - 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 
Dades històriques - 
Elements relacionats  R.O. 2, R.O. 4 
Observacions/curiositats - 
Descripció element És una resclosa d’aspecte bastant modern, fet probablement 

amb formigó armat, que va de costat a costat del riu, amb 
forma còncava i força de bruta per vegetació que hi ha caigut. 
A més a més força sediments cosa per la qual cosa la seva 
capacitat d’emmagatzemar aigua està reduïda. En el moment 
de fer la fitxa hi circulava molt poc cabal d’aigua cosa que 
encara feia que presentés un aspecte més descuidat. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
Caldria fer una neteja força important dels seus voltants. 

 

FOTOS 
Foto actual 

 



 

 

Vista de la resclosa. Font: Elaboració pròpia 29/12/09 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Molí de Sant Dalmai 
Número R.O. 8 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 29-12-09 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Sant Dalmai) 
Categoria 4- Instal·lacions industrials fàbriques i molins 
Tipus Molí 
Coordenada X UTM : 
477626,5 

Coordenada Y UTM : 
4640306,5 

Cota Z : 
134 m 

Adreça/situació 
Es troba al costat de la zona d’esbarjo de St. Dalmai, passat 
el pont de la carretera. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Sortint des de Sant Dalmai 
per la carretera en el mateix 
nucli urbà queda a mà 
esquerra i des de la carretera 
es veu una bassa artificial. 

Mapa  

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element privat 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  - 
Usos Antics  Molí. 
Activitats socials /culturals - 

 



 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Desconegut 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Deficient 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral. 
Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar i veïns de la zona. 
Referència bibliogràfica - 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 
Dades històriques - 
Elements relacionats  R.O. 11, R.O. 19 
Observacions/curiositats - 
Descripció element El conjunt del molí està format per una bassa que rebia l’aigua 

que venia d’un canal des de la resclosa d’en Borra i d’on 
després molt probablement es desviava l’aigua cap al molí per 
poder fer moure la maquinària. Tocant a la bassa hi ha l’edifici 
que era el molí, el qual està comunicat amb la bassa per una 
petita comporta. I darrere del molí hi ha un altre edifici, on 
probablement s’hi guardava el gra 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
Que sigui visitable 

 

FOTOS 
Foto actual 

 
Vista general del molí. Font: Elaboració Pròpia 26/02/10 



 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Capella de Nostra Senyora de les Fonts  
Número R.O. 9 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Salitja) 
Categoria 6- Arquitectònic 
Tipus Capella 
Coordenada X UTM : 
479099,0 

Coordenada Y UTM : 
4640671,7 

Cota Z : 
137 m 

Adreça/situació Es troba a 1 km del nucli de Salitja 
 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Després de sortir de Vilobí 
d’Onyar direcció Aiguaviva 
agafem el trencant a mà 
esquerra direcció Salitja. Un 
cop hem arribat al nucli urbà 
seguim recte el carrer 
principal 1km fins arribar a 
l’ermita. 

Mapa  

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  - 

Usos Antics  
Lloc de culte a la Mare de Déu de les Fonts i era invocada 
amb motiu de grans sequeres i inundacions i també per a 



 

 

guarir malalties. 
Activitats socials /culturals Aplec el tercer diumenge de setembre 

 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  S. XVII 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 

Tipus de Font Comunicació oral i bibliogràfica. 

Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar 

Referència bibliogràfica 
-Web de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar 
-Web del Consell Comarcal de la Selva 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor El poble. 

Dades històriques 
Fins al 1936 es venerava una imatge d’alabastre i que va 
desaparèixer durant la guerra i fou posteriorment substituïda 

Elements relacionats  R.O. 1, R.O. 14, R.O. 15 

Observacions/curiositats 

Hi ha una llegenda que explica que un bou de can Rata cada 
nit s’escapava i sempre el trobaven en el mateix lloc, a prop 
del brollador d’aigua. Un dia varen decidir burxar a terra i van 
robar una imatge de la verge. La van portar a l’església 
parroquial i misteriosament va desaparèixer i novament el bou 
la va trobar a la font i , així, tres vegades, fins que els 
salitgencs van entendre que havien d’erigir una capella en 
aquell lloc. 

 
Descripció element 

És un edifici senzill, d’una nau i absis semicircular, amb la 
teulada a vessants laterals. La porta es adovellada de mig 
punt, per sobre un petit ull de bou i un campanar d’espadanya 
i, adossada al mur ,de migdia una petita sagristia. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

Figures de Protecció  
Element inclòs al catàleg de patrimoni cultural per la 
Generalitat, BCIL (bé cultural d’interès local) 

Protecció física No 
 

 



 

 

PROPOSTES 
Obertura de l’ermita al públic. 

 

FOTOS 
Foto actual 

 
Vista de la façana. Font: Elaboració pròpia 21/01/10 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Font de Salitja  
Número R.O. 10 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Salitja) 
Categoria 5- Font 
Tipus Font 
Coordenada X UTM : 
479099 

Coordenada Y UTM : 
4640671,7 

Cota Z : 
137 m 

Adreça/situació Es troba a 1 km del nucli de Salitja 
 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Després de sortir Vilobí 
d’Onyar direcció Aiguaviva 
agafem el trencant a mà 
esquerra direcció Salitja un 
cop hem arribat al nucli urbà 
seguim recte el carrer 
principal 1km fins arribar a 
l’ermita. 

Mapa  

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  - 
Usos Antics  Utilitzada anteriorment com a subministrament d’aigua. 
Activitats socials /culturals Aplec el tercer diumenge de setembre 

 

CONSTRUCCIÓ 

Any de Construcció  
No se sap exactament en quin any es van construir, però 
l’aigua que brolla d’aquestes fonts és aigua que procedent de 
la mina que es va fer per dessecar l’interior del volà de la 



 

 

Crosa el s. X. 
Any de Restauració  1995 
Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral i bibliogràfica. 
Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar 

Referència bibliogràfica 
Revista: Els espais naturals aquàtics de la comarca de la 
Selva: experiències de millora ambiental i social. Edició 
especial. Consell Comarcal de la Selva 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 
Dades històriques - 
Elements relacionats  R.O. 5, R.O. 6, R.O. 16 

Observacions/curiositats 
L’aigua que surt prové del volcà de la Crosa. Les fonts estan 
incloses en el projectes dels Amaradors de Salitja del projecte 
SELWA, 

Descripció element És una font que es troba just al costat de la capella de la Mare 
de Déu de les Fonts, per accedir-hi hem de baixar per unes 
escales que ens porten fins a una bassa on al costat hi 
trobem la font. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
Caldria assegurar la garantia sanitària de l’aigua. 

 

FOTOS 
Foto actual 

 
Vista de la font. Font: Elaboració Pròpia 21/01/10 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Can Moliner 
Número R.O.11 
Altres denominacions Can Moliné 
Data visita a l'element 25-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar (Sant Dalmai) 
Categoria 4. Instal·lacions Industrials  
Tipus Molí 
Coordenada X UTM : 
479130 

Coordenada Y UTM : 
4640352,2 

Cota Z :  
136 m 

Adreça/situació 
En el veïnat de les Fonts, casa que queda a mà esquerra, 
sota la bassa del molí, cap al final de la baixada que porta al 
pont de l’Onyar en agafar la carretera de Brunyola. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Accés fàcil. En el veïnat de 
les Fonts de Sant Dalmai. Un 
cop s’ha arribat a l’església 
de les Fonts, s’ha de seguir el 
camí que voreja el Rec de les 
Fonts fins arribar a la bassa 
de les Fonts. 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Privat 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Ús domèstic, actualment està habitat. 

Usos Antics  

Molí fariner. Utilitzava l’aigua de la bassa de les Fonts per 
moure el rodet que feia girar les moles de pedra que fregaven 
la pela del gra, separant-ne les ‘segones’ capes de la pellofa 
del gra, i les ‘quartes’ o capa que envoltava el nucli, del que 
se’n feia la farina. Més endavant es va acoblar un molinet que 
feia anar un generador per al corrent elèctric de la casa, i amb 
un sistema de politges també servia de motor per màquines 
d’engrunar i d’altres aplicacions mecàniques. 



 

 

Activitats socials /culturals - 
 

CONSTRUCCIÓ 

Any de Construcció  

A les portes i finestres del molí daten el 1700, que correspon 
a l’època en que es van fer aquestes finestres, però existeixen 
documents que parlen de molins fariners a les ribes de 
l’Onyar d’ençà del 1300. 

Any de Restauració  
Va tenir utilitat de molí fins els anys 30, i més endavant va ser 
restaurat. 

Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica. 
Referència oral - 
Referència bibliogràfica Revista Tusquija, número 5, abril 2008. pp. 24-25 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 
Dades històriques Molí hidràulic fariner fins els anys 30. 
Elements relacionats  R.O.9, R.O.10 

Observacions/curiositats 

Antigament la bassa estava a un nivell més alt ja que en 
baixar l’aigua movia la roda i per tant la bassa tenia de tenir 
una major fondària. El rec madral que omplia la bassa del 
Molí (bassa de les Fonts) provenia de la resclosa d’en Borra. 
Seguia en forma de rec vora de l’Onyar, passava per la bassa 
d’en Turón i anava a parar a la bassa del Molí. Avui en dia, 
anant en compte de no trepitjar sembrats es pot segui aquest 
rec madral des de la resclosa, passant prop de la Font del 
Falgueret, passant sota la bassa d’en Turón, travessant el 
Tornavells i fins arribar a la bassa del Molí. 

Descripció element Molí hidràulic de pedra. Habitatge de tres pisos: en els baixos 
s’hi trobava el molí, en el primer pis la cuina i altres estances i 
en el segon pis el graner i dormitoris. Actualment encara s’hi 
observa l’emplaçament de les moles, encara que ja no hi són, 
i el conducte que feia circular l’aigua de la bassa cap a roda i 
desembocava a un rec. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física Cap 

 

PROPOSTES 
 
 

 

 



 

 

FOTOS 
Foto actual 
 
 

 
Vista de la roda que feia girar les moles. Font: Revista 

Tusquija, número 5, abril 2008. 

Foto actual 

 
Vista de la bassa del molí. Font: Elaboració Pròpia 

29/12/09 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Pont de fusta 
Número R.O.12 
Altres denominacions  
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar 
Categoria 1. Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
478014,5 

Coordenada Y UTM : 
4638280,5 

Cota Z :  
124,9 m 

Adreça/situació 
Encreuament entre el carrer de Girona, carrer de la Crosa i 
carrer del castell.  

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Accés fàcil. Al nucli urbà. 
Prop del castell. 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Públic. 

 

USOS DE L’ELEMENT 

Usos Actuals  
Inici dels itineraris per l’entorn natural de Vilobí d’Onyar. 
Millora de la connexió a peu entre el nucli de Vilobí. 

Usos Antics  - 
Activitats socials /culturals Ubicació del plafó informatiu de les diferents rutes. 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Es construeix arrel del projecte 4 itineraris a l’entorn natural 



 

 

de Vilobí iniciat el 2005. 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Molt bo 
Accessibilitat entorn  Bona 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral 
Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
Referència bibliogràfica - 

 

DESCRIPCIÓ 

Autor 
Entitats finançadores: Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Diputació 
de Girona i Obra Social la Caixa. 

Dades històriques - 
Elements relacionats  - 
Observacions/curiositats - 
Descripció element Es tracta d’un pont de fusta amb baranes altes d’1,5 m 

aproximadament i també de fusta. El pont és de fusta per tal 
d’enllaçar-l’ho amb l’entorn i amb les rutes verdes.  

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  - 
Protecció física - 

 

PROPOSTES 
 
 

FOTOS 
Foto actual  

 
Vista lateral del pont. Font: Elaboració Pròpia 21/01/10 

Foto actual  

 
Vista del planell informatiu de l’inici dels itineraris.  

Font: Elaboració Pròpia 21/01/10 
 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Castell de Vilobí d’Onyar 
Número R.O.13 
Altres denominacions  
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar 
Categoria 6. Arquitectònic 
Tipus Castell 
Coordenada X UTM : 
478757 

Coordenada Y UTM : 
4637705,3 

Cota Z :  
117,3 m 

Adreça/situació 
Carrer del Castell, al centre de Vilobí d’Onyar, al costat de 
l’Església, vora el riu. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Accés fàcil. Al nucli urbà. 
Carrer del castell darrera 
l’església de Sant Esteve del 
poble. 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És una propietat privada de la família Vivas. 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Ús domèstic, actualment està habitat. 
Usos Antics  Fortalesa, per a la protecció dels habitants del poble. 
Activitats socials /culturals - 
 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Segle XII i a la part de llevant es va afegir una façana i unes 



 

 

torres el Segle XIX. 

Any de Restauració  

De les torres del castell, només en queda la de l'angle nord-
oest, mentre que la del sud-oest va servir de base del 
campanar de l'església aixecat el segle XVIII. Les torres de la 
part de llevant van ser tapades a finals del segle XIX quan va 
ser adquirit per Pere Madrenys i Boada. La capella fou 
destruïda al segle XVIII per a edificar-hi el presbiteri de 
l'església parroquial. Als anys 1875-1880 la façana de llevant 
es va tapar a causa d’una reforma al gust de l’època. En el 
segle XX es van fer vàries restauracions a l’interior per 
adequar-lo a residència familiar, i finalment, al 1957 en el mur 
de tramuntana es va afegir una filera de merlets, entre torre i 
torre, per tal de donar-li un aspecte defensiu, tot i que mai va 
tenir aquesta funció. 

Estat de conservació edifici  Molt bo 
Accessibilitat entorn  Bona 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral i bibliogràfica. 
Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar 

Referència bibliogràfica 
-Web del consell comarcal de La Selva. 
-Web xtec, La Selva 
-Web motorclubgirona, els castells. 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 

Dades històriques 

L'any 1241 s'esmenta per primera vegada el "castro Villabino", 
quan el comanador de Gardeny, lloctinent de l'odre del 
Temple, havia permutat el castell de Mediona per castell de 
Vilobí. El 1166 ja es troba documentat un senyor de Vilobí. Al 
segle XIV, el castell pertanyia a Ramon Malards, ciutadà de 
Girona, que el comprà, segurament al rei Pere IV el 
Cerimoniós, per 4.000 sous. El 1345 dels Malards passà a la 
ciutat de Girona pel mateix preu. El 1368 fou venut a 
Francesc de Santmartí per 6.000 sous, preu que el 1374 
pagarien els homes del poble per a redimir-se'n i lliurar-la al 
rei. El pacte durà fins el 1380, en què l’Infant Joan, futur Joan 
I, la tornà a cedir a Pere de Santmartí per 20.000 sous. El 
1485 el castell era propietat dels Santmartí i el 1595 pertanyia 
a la família Cruïlles. L'escut dels quals encara es troba en 
alguna llinda. La família dels Cruïlles el va posseir fins al 
1789, en què Francesc IV de Cruïlles, va morir sense 
descendència, llavors la propietat passà als Sarriera, comtes 
de Solterra. A mitjans del segle XIX seguia en mans de la 
mateixa família i Ramon de Solterra, senyor del castell, 
juntament amb altres propietaris del municipi formava part de 
la comissió encarregada de confeccionar el cadastre. El 1872, 
el comte de Solterra vengué el castell a Pere Madrenys i 



 

 

Boadas "Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la 
Católica". Pere Madrenys era un dels coneguts "americanos" 
que havia acumulat capitals en negocis fets a Cuba i que el va 
comprar, en part, per sentimentalisme, ja que el seu avi 
matern, hi havia estat masover. Josep, fill i hereu de Pere 
Madrenys, va morir sense descendència, l'any 1942 i va 
deixar tots els seus béns a un nebot, Josep M. Vivas i Solà, 
que hi resideix amb la seva família. 

Elements relacionats  R.O.14 

Observacions/curiositats 
Modificació del color de la façana, a un color que habitualment 
no s’associa a un element arquitectònic d’aquesta mena. 

Descripció element Està ubicat en una plana molt oberta, cosa que fa pensar que 
no va tenir un paper molt decisiu a la defens del país però va 
servir de refugi dels veïns del poble en moments de perill. La 
construcció té una estructura de planta quadrada, amb torres 
cantoneres també amb base quadrada, murs amb talús i 
l’entrada amb restes d’una porta llevadissa que dona accés a 
un petit pati. Els murs van ser construïts amb roca volcànica 
procedent del volcà de la Crossa.  

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

Figures de Protecció  
Element inclòs al catàleg de patrimoni cultural per la 
Generalitat, BCIN (bé cultural d’interès nacional) 

Protecció física Ballat, per a separar la propietat privada. 
 

PROPOSTES 
Tot i ser una propietat privada, ens sembla interessant poder habilitar o organitzar visites 
esporàdiques per a poder gaudir d’aquest element històric. 
 

FOTOS 
Foto antiga  

 
Vista del castell abans de  l’ultima restauració. Font: web 

descobrint Catalunya www.vegueries.com 

Foto actual 

 
Vista de la façana del castell. Font: Elaboració pròpia 

21/01/10 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Església de Sant Esteve 
Número R.O.14 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Vilobí d’Onyar 
Categoria 6. Arquitectònic 
Tipus Església 
Coordenada X UTM : 
478757 

Coordenada Y UTM : 
4637705,3 

Cota Z :  
117,3 m 

Adreça/situació 
Plaça de l’església núm. 4, al centre de Vilobí d’Onyar, davant 
del castell. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Accés fàcil. Al nucli urbà. A la 
Plaça Vella, davant del 
castell. 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Privat, propietat del Bisbat de Girona. 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Culte 
Usos Antics  Culte 
Activitats socials /culturals Activitats associades a la parròquia. 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Segle XVIII sobre l’antiga capella romànica del castell. El dia 



 

 

21 d’octubre de 1759 es va col·locar la primera pedra. 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral i bibliogràfica. 
Referència oral Ajuntament de Vilobí d’Onyar 

Referència bibliogràfica 
- Web de l’enciclopèdia catalana. 
- Web del consell comarcal de la Selva 
- Pàgina web d’informació sobre la Selva de xtec. 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 

Dades històriques 

L’actual església parroquial de Vilobí va substituir a la vella 
església medieval (esmentada ja el 1064), ja que era molt 
més petita i ja no satisfeia les necessitats derivades de 
l’augment demogràfic del segle XVIII. Així doncs, el 1759 es 
va col·locar la primera pedra amb una benedicció i una 
processó molt solemne. Entre el 1759-1773 es va construir 
bona part de l’edifici tot i les dificultats i problemàtiques 
respecte al finançament. El 1772 va finalitzar la construcció de 
l’edifici principal i el 1773 es va beneir. Finalment el 1858 es 
va acabar el campanar i l’ornamentació barroca del 
coronament de la façana. El 1934 es va construir, adossat al 
mur nord-oest, el local de la casa parroquial, restaurat l’any 
2003. 

Elements relacionats  R.O.13 

Observacions/curiositats 

En la construcció s’hi va involucrar tot el poble, els més rics 
enviant els mossos com a peons. Fins i tot hi ha documents 
on fan constància el desacord per part del mossèn de la 
participació de les dones com a treballadores en l’obra. El 
campanar té dues campanes anomenades Sebastiana i 
Salvadora. 

Descripció element És un temple barroc. La seva façana està acabada amb una 
pedra de forma mixtilínia, amb gerros ornamentals i una creu 
de pedra al centre. Destaca la portalada d’arc carpanell 
flanquejada per pilastres de capitell jònic que sostenen un 
arquitrau, on es destaca la data en què es va acabar la 
construcció del temple (1772). En la façana podem observar 
una imatge de Sant Esteve i, com a entrada de llum, un senzill 
rosetó. A l’interior de l’edifici i trobem una sola nau amb grans 
capelles laterals. Un retaule, construït el 1955 sota l’advocació 
del patró Sant Esteve, presideix l’interior del temple. El 
campanar, molt estilitzar i de gran bellesa, va ser construït 
sobre una de les torres del castell i, com la resta de 
l’edificació, és d’estil barroc. És una majestuosa torre de base 
quadrada que a l’alçada del primer pis es transforma en 



 

 

octogonal. Sobresurten els dos pisos amb obertures d’arc 
apuntat i cobert amb una teulada en forma de cúpula. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

Figures de Protecció  
Element inclòs al catàleg de patrimoni cultural per la 
Generalitat, BCIL (bé cultural d’interès local) 

Protecció física cap 
 

PROPOSTES 
 
 

FOTOS 
Foto actual 

 
Vista del campanar. Font: Elaboració pròpia 21/01/10. 

Foto actual  

 
Vista de la façana. Font: Elaboració pròpia 21/01/10. 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Església de Sant Esteve de Riudellots 
Número R.O.15 
Altres denominacions  
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca La Selva 
Municipi Riudellots 
Categoria 6. Arquitectònic 
Tipus Església 
Coordenada X UTM : 
483804 

Coordenada Y UTM : 
4638079,5 

Cota Z :  
97 m 

Adreça/situació Plaça de l’església 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Accés fàcil. Al nucli urbà. 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Privat, propietat del Bisbat de Girona. 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Culte 
Usos Antics  Culte 
Activitats socials /culturals Activitats associades a la parròquia 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1500-1565 
Any de Restauració  Última restauració 2007 



 

 

Estat de conservació edifici  Molt bo 
Accessibilitat entorn  Bona 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral i bibliogràfica. 
Referència oral Ajuntament de Riudellots 

Referència bibliogràfica 
- Revista municipal trimestral gratuïta “El Cric” núm. 113, 
Ajuntament de Riudellots de la Selva, desembre 2007. 
- Pàgina web del consell comarcal de la Selva. 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 

Dades històriques 

El Segle XV el poble de Riudellots, així com la parròquia de 
Sant Esteve, va canviar d’emplaçament degut a les contínues 
inundacions. La construcció de la nova església gòtica es va 
iniciar el 1500 i finalment es va donar per finalitzada el 1565. 
En la Guerra del Francès es va incendiar l’arxiu parroquial 
destruint gairebé tot el material anterior. Durant la Guerra Civil 
l’església va quedar molt malmesa, especialment el presbiteri i 
el retaule. Tot i el canvi de localització la nova església va 
patir diverses inundacions, la més important el 1962 on l’aigua 
va arribar a l’alçada de cobrir una persona. Aquesta inundació 
va afectar tot el poble i podem trobar una mostra del senyal 
del nivell de l’aigua en un carrer proper.  

Elements relacionats  - 

Observacions/curiositats 

L’església disposa de dues habitacions situades entre la 
sagristia i sobre la capella lateral que antigament s’havien 
usat com a escola del poble. Hi havia una sala per a les noies 
i una pels nois i fins i tot tenien entrades diferents perquè no 
coincidissin, una era per dins l’església i l’altre per una escala 
exterior. El cementiri es trobava situat a la plaça, just davant 
de l’església, però degut al seu desús es va habilitar la zona 
com a espai de lleure. 

Descripció element L’església és d’estil gòtic, amb una sola nau i coberta de volta 
de creueria i capelles laterals a tots dos costats. La portalada 
de la façana principal està decorada amb motius vegetals i 
animals. Durant la restauració dels anys 90 es va deixar 
visible a la façana actual tres gàrgoles de pedra amb figures 
humanes. La torre del campanar és de base quadrada amb 
arcs de mig punt a la part superior i coronat amb una torreta 
de sis arcades. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

Figures de Protecció  
Element inclòs al catàleg de patrimoni cultural per la 
Generalitat, BCIL (bé cultural d’interès local) 

Protecció física - 
 



 

 

PROPOSTES 

 

 

FOTOS 
Fotos actuals 

 
Vista de la façana de l’església. Font: Elaboració pròpia 

21/01/10 

Fotos antigues 

 
Vista de la façana de l’església i de l’entrada del 
cementiri (1922). Autor: Josep Salvany i Blanch. 

Font: Fons fotogràfic Salvany. 

Vista general de l’església i voltants.  Font: Elaboració pròpia 
21/01/10 

 
 Vista general de l’esglèsia i del riu (Cric)(1922). 

Autor: Josep Salvany i Blanch. Font: Fons fotogràfic 
Salvany. 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Font del Mas Vilar  
Número R.O.16 
Altres denominacions  
Data visita a l'element 04-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Selva 
Municipi Riudellots 
Categoria 1. Ús domèstic 
Tipus Font 
Coordenada X UTM : 
484365 

Coordenada Y UTM : 
4639615,7 

Cota Z : 
95 m 

Adreça/situació Carrer Onyar, en el polígon industrial de Riudellots. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Accés fàcil. Zona industrial. 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Públic. 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Zona d’esbarjo 
Usos Antics  - 
Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1921 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Bo 



 

 

Accessibilitat entorn  Bona 
 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral 
Referència oral Ajuntament de Riudellots 
Referència bibliogràfica - 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 
Dades històriques - 
Elements relacionats  - 
Observacions/curiositats - 
Descripció element És una font situada en una zona de picnic i barbacoa, en una 

arbreda, entre la via del tren i una zona industrial. Consta de 
dos festejadors d’obra a banda i banda. L’aigua brolla sota un 
arc de mig punt. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  - 
Protecció física - 

 

PROPOSTES 

 

 

FOTOS 
Foto actual  

 
Vista de la font.  Font: Elaboració pròpia, 04/01/10. 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Mas Can Conill del Molí 
Número R.O.16a 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 29-12-09 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca La Selva 
Municipi Fornells de la Selva 
Categoria 4- Instal·lacions industrials fàbriques i molins 
Tipus Molí 
Coordenada X UTM : 
484787,0 

Coordenada Y UTM : 
4642076,0 

Cota Z : 
87,1 

Adreça/situació Carrer Isaac Albèniz 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
Anant direcció a Fornells per 
la carretera GIP-6631, en 
travessar el poble s’enllaça 
amb el carrer del Riu i el 
carrer d’Isaac Albèniz. 
Seguint aquest darrer carrer, 
la primera pista a l’esquerra 
condueix a Can Conill del 
Molí. 
 

Mapa  

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element privat 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  El Molí no s’utilitza 
Usos Antics  Molí destinat a la producció de farina 
Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  S.XIX 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Acceptable 



 

 

Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 
 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Oral 
Referència oral A través de l’ajuntament de Fornells de la Selva 
Referència bibliogràfica - 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor Desconegut 

Dades històriques 

Can Conill del Molí era un molí destinat a produir farina 
gracies a la força de l’aigua procedent del riu Onyar. L’aigua 
arribava canalitzada de la Riera Bugantó just en el punt on 
s’uneix amb el riu Onyar. Passava per sota la casa a través 
d’una mina i desembocava al riu Onyar uns 100 metres 
desprès. 

Elements relacionats  - 
Observacions/curiositats - 
Descripció element Mas de pedra antic de tres pisos i golfes, amb portes i 

finestres amb arc. 
 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
- 

 

FOTOS 
Foto actual 

 

 

Vista general del Mas. Font: Elaboració pròpia 29/12/09 
 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Pont del Carrilet 
Número R.O.17 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Quart 
Categoria 1. Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
486600,3 

Coordenada Y UTM : 
4644902,9 

Cota Z :  
80,3 m 

Adreça/situació 
Dins la ruta del ferrocarril de Girona a Sant Feliu. Entre la 
Creueta i Quart. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Accés restringit per a 
vianants i ciclistes. Cal agafar 
el carril bici que surt de 
Girona en direcció Quart. 
Està situat entre el barri de la 
Creueta i Quart. 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 

Usos Actuals  
Pas de vianants i bicicletes per Via verda del Carrilet Girona-
St. Feliu.. 

Usos Antics  Pas del ferrocarril. 
Activitats socials /culturals - 

 

 



 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1892 posta en funcionament del ferrocarril Girona-Sant Feliu 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Molt bo 
Accessibilitat entorn  Bona 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral i bibliogràfica. 
Referència oral Ajuntament de Quart 
Referència bibliogràfica web de l’ajuntament de Llagostera 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor - 

Dades històriques 

Pont per on passava l’antic Carrilet que va ser construït el 
1892 i va deixar de funcionar el 1969. La seva funció principal 
era la comunicació, especialment per mercaderies entre 
Girona i Sant Feliu de Guíxols. Es va construir per iniciativa de 
la burgesia de l’època. Al llarg del seu recorregut, 37 Km, va 
caldre la construcció de 175 ponts i 131 passos a nivell per a 
superar els obstacles geogràfics. 

Elements relacionats  - 

Observacions/curiositats 
Actualment és part del recorregut de la Ruta del Carrilet, via 
exclusiva per a vianants i ciclistes, que enllaça Girona amb 
Sant Feliu de Guíxols. 

Descripció element Estructura de ferro de color verd amb el ferm preparat pel pas 
de bibicletes i vianants. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  - 
Protecció física - 

 

PROPOSTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS 
Foto actual  

 
Vista de l’estat actual del pont usat com a via verda.  Font: web del carrilet Sant Feliu-Girona - www.iguadix.es 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Pont de la Creueta 
Número R.O.18 
Altres denominacions  
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Quart – La Creueta 
Categoria 1. Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
486887 

Coordenada Y UTM : 
4646062 

Cota Z :  
74,4 m 

Adreça/situació 
Accés pròxim a la rotonda en que es creuen la carretera dels 
Àngels (GiV-6703) i la de Quart (C-250). 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Accés fàcil. Entrada al veïnat 
de la Creueta 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Comunicació per carretera 
Usos Antics  Comunicació per carretera 
Activitats socials /culturals  

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1914-1916 



 

 

Any de Restauració   
Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral i bibliogràfica. 

Referència oral 
- Ajuntament de Quart 
- Veïna del Barri de la Creueta 

Referència bibliogràfica 
MIQUEL PAIROLÍ, Quart. Natura, Història i Artesania, 
Ajuntament de Quart 1998. 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor  

Dades històriques 

Es va construir per iniciativa dels propietaris de la Farinera per 
tal de millorar la seva comunicació i la de tot el veïnat. En el 
fons documental de la Farinera s’hi troben els pressupostos i 
els plànols de construcció del pont  

Elements relacionats  R.O. 18 

Observacions/curiositats 

Els usos antics de la zona del pont han variat 
considerablement a l’actualitat. Antigament els habitants de 
Girona venien a passar-hi el dia o fer berenades, hi havia una 
esplanada prop del riu on la gent aprofitava per a banyar-se. 
Actualment el cabal del riu a disminuït molt impossibilitant el 
bany; la vegetació s’ha deixat créixer, dificultant 
completament el pas. 

Descripció element Pont de ferm asfaltat pel pas de vehicles, principalment. Amb 
una barana com a protecció i arcs a la part inferior. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  - 
Protecció física - 

 

PROPOSTES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS 
Foto antiga 

 
Vista antiga del pont i el seu entorn.  Font: “Quart. 

Natura, Història i Artesania. 

Foto actual 

 
Vista de l’estat actual del pont. Font: Elaboració Pròpia 

04/01/10 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació La farinera de la Creueta 
Número R.O.19 
Altres denominacions Farinera Ntra. Sra. Auxiliadora 
Data visita a l'element 04-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Quart (La Creueta) 
Categoria 4. Instal·lacions industrials, fàbriques i molins 
Tipus Fàbrica 
Coordenada X UTM : 
486814 

Coordenada Y UTM : 
4646078 

Cota Z :  
75 m 

Adreça/situació 
Carretera dels Àngels, just passat el pont de l’entrada de La 
Creueta venint de Quart. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Accés fàcil. A l’entrada del 
veïnat, prop de l’Onyar. 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Privat 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Edifici abandonat 
Usos Antics  Fàbrica de farina aprofitant l’energia de l’aigua del riu Onyar. 
Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1905 



 

 

Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Correcte 
Accessibilitat entorn  Bona 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Comunicació oral i bibliogràfica. 
Referència oral Ajuntament de Quart 

Referència bibliogràfica 
- MIQUEL PAIROLÍ, Quart. Natura, Història i Artesania, 
Ajuntament de Quart 1998. 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor Fundador de l’empresa Lluís M. Salvador i Salliura 

Dades històriques 

El 1782 es va autoritzar la construcció d’un molí fariner. Va 
ser el 1905 quan Lluís M. Salvador va comprar-lo per a 
convertir-lo en una farinera, que va representar l’inici de la 
industrialització al municipi. S’ha trobat documentació dels 
anys 1911-1915 on hi constaven els plànols i la petició al 
bisbat de Girona per a la construcció d’un oratori o capella a 
la farinera; la petició fou atesa i la capella s’erigí. 

Elements relacionats  R.O. 18 

Observacions/curiositats 

La farinera gaudia d’un transport excel·lent, el ferrocarril de 
Sant Feliu a Girona. Aquest fet va ser força decisiu ja que la 
farinera no depenia de l’agricultura del terme o rodalies, sinó 
que la matèria prima provenia de més lluny, era importada, 
fins i tot, en algunes ocasions, d’Argentina. Tot i la seva 
comunicació del moment es va voler millorar amb la 
construcció del pont de la Creueta, que va ser bastit per 
iniciativa dels propietaris de la Farinera. 

Descripció element La farinera redirigia part del cabal del riu Onyar, fins a una 
bassa interior que, per el desnivell, permetia el funcionament 
del molí fariner. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

Figures de Protecció  
Element inclòs al catàleg de patrimoni cultural per la 
Generalitat, BCIL (bé cultural d’interès local) 

Protecció física Murs del propi edifici 
 

PROPOSTES 
Es podria mirar d’adaptar-ne l’accés per tal de poder-ne fer un ús públic, si més no a nivell 
divulgatiu. 

 

 

 



 

 

 

FOTOS 
Foto actual  

 
Vista del carrer i  la façana de la Farinera. Font: Elaboració Pròpia 04/01/1. 

 
 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Pont de la Font del Rei 
Número R.O.20 
Altres denominacions  
Data visita a l'element 25-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485591,0 

Coordenada Y UTM : 
4647201,0 

Cota Z : 
71,9 m 

Adreça/situació 
Pont d’unió entre el carrer del Carme i la Plaça dels Països 
Catalans. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des del carrer del Carme pel 
nord, des del carrer Emili 
Grahit per l’oest i per l’est des 
de la zona de Montilivi. 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Pas per a vianants, ciclistes i cotxes. 
Usos Antics  Pas per a vianants, ciclistes i cotxes. 
Activitats socials /culturals - 

 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1972 
Any de Restauració  - 



 

 

Estat de conservació edifici  Molt bo 
Accessibilitat entorn  Molt bona 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica. 
Referència oral  

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982. 
- Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005 
- Arxiu Històric de la Demarcació de Girona 

 

DESCRIPCIÓ 

Autor 
Constructor: Secció Hidràulica del Ministeri d’Obres 
Públiques. 

Dades històriques 
Es va construir per dur a terme l’accés a Girona per la 
carretera de Sant Feliu de Guíxols. 

Elements relacionats  R.O.21 

Observacions/curiositats 

El seu nom, juntament amb la passera de la Font del Rei, és 
degut a la Font del Rei, actualment desapareguda. En 
aquesta font se l’hi atribuïen virtuts curatives, però cap els 
anys cinquanta va quedar eixuta degut el creixement industrial 
de la zona de Palau-Sacosta. Cap els anys seixanta es va 
terraplenar tota la zona verda de la Font del Rei per construir-
hi l’escola de magisteri. 

Descripció element Pont de dos vials amb aceres prou amples per a la circulació 
de vianants i ciclistes. Vas ser construït en formigó i cap pilar. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física Cap 

 

PROPOSTES 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS 
Foto de les obres de construcció 

 
Vista de l’antic Pont (1972). Autor: desconegut. Font: 

Ajuntament de Girona (CRDI) 

Foto actual 

 
Vista del Pont actual. Font: Elaboració Pròpia 29/01/2010 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Passera de la Font del Rei 
Número R.O.21 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 25-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485563,5 

Coordenada Y UTM : 
4647221,5 

Cota Z : 
71,9 m 

Adreça/situació 
Passera d’unió entre el carrer del Carme i la Plaça dels 
Països Catalans. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des del carrer del Carme pel 
nord, des del carrer Emili 
Grahit per l’oest i per l’est des 
de la zona de Montilivi. 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Pas per a vianants. 
Usos Antics  Pas per a vianants. 
Activitats socials /culturals - 
 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1962-1963 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Molt bo 
Accessibilitat entorn  Molt bona 

 



 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica. 
Referència oral  

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982. 
- Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005 
- Arxiu Històric de la Demarcació de Girona 

 

DESCRIPCIÓ 

Autor 
Projecte: Juan Gordillo Nieto, Constructor: MAteriales y 
Obras, SA. 

Dades històriques 

Anteriorment a l’actual passera, i exactament en el mateix 
indret que ocupa ara, existia una palanca de fusta que 
comunicava el carrer del Carme amb el carrer de la Rutlla i el 
barri de Montilivi. 

Elements relacionats  R.O.20 

Observacions/curiositats 

L’antiga palanca de fusta va ser destruïda diverses vegades 
degut a les riuades i en cada reconstrucció es van utilitzar 
materials més resistents. Finalment, l’any 1961, la passera va 
ser enderrocada degut a les obres de drenatge i canalització 
del riu, i en el seu lloc s’hi va construir la passera actual 

Descripció element Passera per a vianants construïda sobre dos pilars. 
 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física Cap 

 

PROPOSTES 
 
 

FOTOS 
Foto antiga durant l’última restauració 

 
Dones rentant la roba al costat de la passera. Autor: 

desconegut. Font: Arxiu de la diputació de Girona 
(AIEMBI) 

Foto actual 

 
Vista del Pont actual. Font: Elaboració Pròpia 29/01/2010 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Passera del Bisbe Lorenzana 
Número R.O.22 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 25-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485503,0 

Coordenada Y UTM : 
4647536,0 

Cota Z : 
69,7 m 

Adreça/situació 
Passera d’unió entre el barri de Vista Alegre i el carrer de la 
Rutlla. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des del carrer del Carme per 
l’est, des del carrer del Bisbe 
Lorenzana per l’oest i pel 
carrer de la Font del Rei des 
del sud. 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  Públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Pas per a vianants. 
Usos Antics  Pas per a vianants, carros i cotxes. 
Activitats socials /culturals - 
 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1995 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Molt bo 



 

 

Accessibilitat entorn  Molt bona 
 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica. 
Referència oral  

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982. 
- Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005 
- Arxiu Històric de la Demarcació de Girona 

 

DESCRIPCIÓ 

Autor 
Projecte: . Alemany, M.À Garcia i J. Alemany. Constructor: 
PACSA 

Dades històriques 
Anteriorment, en el mateix lloc hi havia un pont d’un sol carril 
molt estret que hi circulaven cotxes i carros del carrer de la 
Rutlla al carrer del Carme. 

Elements relacionats  R.O.23 

Observacions/curiositats 

Aquest pont, juntament amb el de Sant Feliu, són els ponts 
més nous de Girona. A principis del segle XX aquest espai 
era ocupat per un altre pont amb el mateix nom que va ser 
enderrocat l’any 1970, després dels aiguats d’aquella tardor. 
El 1902 es van dur a terme les primeres obres de construcció 
de la palanca de fusta, però no va ser fins l’any 1912 que es 
va construir un nou pont amb formigó i baranes de ferro, amb 
un cost de obra de 8.000 pessetes. El 1916 el pont es va 
ampliar amb un cost de 2.149 pessetes, dotant el pont d’una 
calçada central per a l’ús de carruatges i dues voreres 
estretes per els vianants. 

Descripció element Pont de 43 metres de llarg de formigó tesat a l’exterior, amb 
dos arcs voladissos i una peça al mig. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

Figures de Protecció  
Element inclòs al catàleg de patrimoni cultural per la 
Generalitat, BCIL (bé cultural d’interès local) 

Protecció física Cap 
 

PROPOSTES 
 
 

 

 

 



 

 

FOTOS 
Foto antiga durant l’última restauració 

 
Fotografia dels anys seixanta on es pot veure la crescuda 
del riu, desbordant pel costat del carrer del Carme. Autor: 

desconegut. Font: Ajuntament de Girona (CRDI. 
Col·lecció Josep Bronsoms i Nadal). 

Foto actual 

 
Vista del Pont actual. Font: Elaboració Pròpia 29/01/2010 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Pont d’Areny 
Número R.O.23 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.-Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485522,0 

Coordenada Y UTM : 
4647629,0 

Cota Z : 
70,1 m 

Adreça/situació 
Entre l’encreuament del carrer General Mendoza i el carrer 
Ultònia a la riba esquerra, i el carrer del Carme a la riba dreta 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Es pot accedir caminant o 
amb vehicle,  travessa el riu 
de la plaça del Lleó fins el 
carrer del Carme. És el camí 
natural de comunicació de la 
Gran Via Jaume I amb la 
carretera de Sant Feliu de 
Guíxols. 

Mapa  

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Comunicar les dues bandes del riu  
Usos Antics  - 
Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1971 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Acceptable 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 



 

 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982 
-  Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005 
- Arxiu Històric de la Demarcació de Girona 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor Desconegut 

Dades històriques 

L’enderrocament del Pont d’Alfarez Huarte a causa de les 
inundacions del 1970 va suposar la desaparició de l’únic pas 
per a vehicles que hi havia al riu Onyar des de la Plaça 
Catalunya. Per resoldre aquesta mancança es va construir el 
Pont de l’Areny.  

Elements relacionats  R.O.24 i R.O.22 

Observacions/curiositats 

La construcció d’aquest pont travessant el riu diagonalment, 
va canviar la fesomia del carrer del Carme ja que va obligar a 
deixar un tram molt estret, trencant així l’agradable passeig 
que comença al Jardí de la Infància. 

Descripció element El pont està construït amb una sola llum de 55m, fet de 
formigó. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
- 

FOTOS 
Foto actual 

 

Vista del pont des del Carrer del Carme. Font: Elaboració pròpia 29/01/10 
 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació El pont d’Alferes Huarte 
Número R.O.24 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.-Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485509,0 

Coordenada Y UTM : 
4647792,0 

Cota Z : 
70,0 m 

Adreça/situació Entre el carrer del Carme i el passeig General Mendoza 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des de mercat municipal de 
la plaça del Lleó travessa el 
riu fins el carrer del Carme. 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Pas de vianants per sobre l’Onyar  
Usos Antics  Circulació de vehicles i vianants sobre el riu 
Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1972 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Acceptable 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 



 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982 
-  Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005 
- Arxiu Històric de la Demarcació de Girona 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor Constructor: Secció hidràulica del Ministeri d’Obres Públiques 

Dades històriques 

El pont actual està construït on hi havia l’antic pont del Carme 
destruït pels aiguats l’any 1940. L’ajuntament va projectar la 
construcció d’un pont molt més sòlid i ampli amb pas per a 
vehicles en dos sentits (construït l’any 1941). Aquest antic 
pont anomenat com el actual també va ser destruït pels 
aiguats de l’any 1970. Dos anys més tard, es va construir la 
passera actual per a vianants. 

Elements relacionats  R.O.23 

Observacions/curiositats 

El nom del pont es correspon a les peticions fetes pels 
ciutadans per tal que mantingués la memòria del militar que 
va morir quan intentava salvar un grup de persones que 
s’ofegaven durant els aiguats del 1940 

Descripció element El pont actual és d’una sola arcada, de formigó i modern. 
 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
- 

FOTOS 
Foto antiga 

 
Vista de l’antic Pont (1941) . Autor: desconegut.  
Font: Arxiu de la diputació de Girona (AIEMBI) 

Foto actual 

 
Vista del Pont actual. Font: Elaboració Pròpia 29/01/2010 

 



 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació La Plaça Catalunya 
Número R.O.25 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.-Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485461 

Coordenada Y UTM : 
4647966 

Cota Z : 
68,4 m 

Adreça/situació 
El final del carrer del Carme i del Carrer general Mendoza 
s’observa una plataforma sobre el riu. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Amb cotxe des del carrer 
Pompeu Fabra o des del 
carrer del Carme 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Plataforma de vianants i vehicles sobre el riu 
Usos Antics  - 
Activitats socials /culturals Antigament aquesta zona s’utilitzava com a rentador i mercat 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Inaugurat el 8 de setembre del 1967 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Acceptable 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 



 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982 
-  Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005 
- Arxiu Històric de la Demarcació de Girona 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor Constructor: Secció hidràulica del Ministeri d’Obres Públiques 

Dades històriques 

Construïda sobre l’emplaçament on anteriorment hi havia el 
Pont de la Palla desaparegut pels aiguats del 1962. 
L’enderrocament del pont va permetre tirar endavant un 
projecte que l’ajuntament franquista havia elaborat 4 anys 
abans. L’elevat cost de l’obra va encallar el projecte fins al 
impuls definitiu desprès dels aiguats. Desprès de diversos 
anys d’obres la nova plataforma va ser batejada amb el nom 
actual. 

Elements relacionats  R.O.26  

Observacions/curiositats 
La construcció de la plaça va suposar la desaparició de dues 
rambles històriques de la ciutat que van quedar integrades 
dins la plaça; la rambla Pi i Margall i la rambla Verdaguer.  

Descripció element Plataforma de formigó sobre el riu 
 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
- 

 

FOTOS 
Foto antiga 

 
Obres de cobriment de la Plaça Catalunya (1967). Autor: 

Josep Buil. Ajuntament de Girona (CRDI) 

Foto actual 

 
Vista actual de la Plaça Catalunya. Font: Elaboració 
Pròpia 29/01/2010 



 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Pont de Pedra  
Número R.O.26 
Altres denominacions Pont d’Isabel II 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.-Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485459,0 

Coordenada Y UTM : 
4648079,0 

Cota Z : 
69,3 m 

Adreça/situació 
Entre el carrer Nou i el Carrer Santa Clara, travessa el riu fins 
a la Rambla de la Llibertat 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
A peu des del carrer Santa 
Clara o per la Rambla de la 
Llibertat 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Comunicar les dues bandes del riu, vehicles i vianants 
Usos Antics  Entrada principal a la Ciutat de Girona 
Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1850-1856. Inaugurat el 29 de juny del 1856 
Any de Restauració  1926 
Estat de conservació edifici  Acceptable 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 



 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982 
-  Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005 
- Arxiu Històric de la Demarcació de Girona 

 

DESCRIPCIÓ 

Autor 
Autor: Constantí Germán. Direcció de les Obres: Victor Martí i 
J.M. Faquinetto 

Dades històriques 

El seu nom oficial és Pont d’Isabel II. Aquest pont va substituir 
l’antic pont de Sant Francesc, situat al mateix lloc, també de 
pedra i amb una torre de defensa. El pont de Sant Francesc 
datava de l’any 1311 i va ocupar el lloc d’un antic pont 
medieval que es van endur els aiguats d’aquell any. L’any 
1926 es va fer una reforma, dirigida per Ricard Giralt, en què 
es van afegir unes baranes de pedra massissa a l’actual pont. 
El pont de Pedra ha estat des de la seva inauguració l’entrada 
oficial de la ciutat. 

Elements relacionats  R.O.25 i R.O.27 

Observacions/curiositats 
Per falta de diners les obres van quedar parades dos anys 
desprès d’iniciar-se. No va ser fins el 1854 que es va 
reprendre la construcció. 

Descripció element El pont fet de pedra consta de tres arcs que descansen sobre 
dos pilars centrals. El conjunt medeix 65m de llarg i 10m 
d’ample. Les voreres són amb lloses de pedra i la calçada 
amb llambordins 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

Figures de Protecció  
Element inclòs al catàleg de patrimoni cultural per la 
Generalitat, BCIL (bé cultural d’interès local) 

Protecció física No 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOS 
Foto antiga 

 
Mercat sota el Pont de Pedra any 1912. Autor: desconegut 

Font: MAC-Girona 

Foto actual 

 
Vista actual del Pont de Pedra Font: Elaboració 

pròpia 29/01/10 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació La Central del Molí  
Número R.O.27 
Altres denominacions El Molí del Mercadal 
Data visita a l’element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 3.-Producció d’energia hidràulica  
Tipus Molí 
Coordenada X UTM : 
485431,0 

Coordenada Y UTM : 
4648183,0 

Cota Z : 
67,3 m 

Adreça/situació El principi del Carrer Santa Clara  

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
La Central està situada el 
Carrer Santa Clara a la 
cantonada amb el carrer 
Perill.  

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És propietat de l’ajuntament 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Producció d’energia elèctrica 
Usos Antics  Fabricació de Farina   
Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Inaugurat el 24 de juliol 1886 
Any de Restauració  1986 
Estat de conservació edifici  Deteriorat 
Accessibilitat entorn  Bona 

 



 

 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 
SUREDA I CANALS, P.J., Revista de Girona num 213, 2002. 
Diari de Girona 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor Diferents autors segons remodelació 

Dades històriques 

És la central elèctrica més antiga de la sèquia Monar. Aprofita 
l’últim salt d’aigua del canal que donava energia a les 4 
centrals de la sèquia. En els seus principis s’utilitzava per a la 
fabricació de farina, enfortiment de draps i per la producció de 
paper o pólvora, però a finals del segle passat va començar a 
funcionar com a central de producció elèctrica. Gràcies el 
projecte de l’enginyer gironí Narcís Xifra, que acoblà una 
dinamo a la turbina del Molí, Girona va ser la ciutat 
capdavantera en l’aplicació d’enllumenat elèctric als carrers. 
Els següents anys es van modernitzar les instal·lacions i l’any 
1925 es va elaborar un projecte d’instal·lació d’una turbina per 
a la Central elèctrica. El 1973 la central va aturar la seva 
producció durant 14 anys degut a problemes econòmics. 
L’any 1986 es van portar a terme les obres necessàries per 
reprendre la producció d’electricitat i actualment continua 
funcionant i generant electricitat que s’integra a la xarxa 
general de l’empresa Fecsa-Endesa 

Elements relacionats  - 

Observacions/curiositats 
La central del Molí va ser la primera central elèctrica de l'Estat 
espanyol. També Girona va ser la primera ciutat de l'Estat que 
va tenir llum elèctrica en els carrers, gràcies a la central. 

Referència bibliogràfica  
Descripció element La central actualment disposa d’una turbina Francis, de 

cambra oberta i eix horitzontal, regulable per cabals 
compresos entre 3,5 i 5,8 metres cúbics per segon 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física La central es troba dins un edifici 
 

PROPOSTES 
Habilitar la visitar a l’interior de la central al públic en general i instal·lació d’una placa 

d’identificació de l’element. 
 

 

 



 

 

FOTOS 
Foto actual 

 
Vista actual de la central Font: Elaboració pròpia 29/01/10 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Pont de les Peixateries Velles  
Número R.O.28 
Altres denominacions Pont de Ferro 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.-Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485506,0 

Coordenada Y UTM : 
4648279,0 

Cota Z : 
69,1 m 

Adreça/situació 
Creuament  entre el carrer Santa Clara i el Carrer de les 
Hortes travessa fins a la Rambla de la Llibertat.  

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
A peu pel creuament del 
carrer Santa Clara el carrer 
Hortes o des de la Rambla de 
la Llibertat 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Comunicació de la població a banda i banda del riu 
Usos Antics  Comunicació de la població a banda i banda del riu 
Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1876-1877 
Any de Restauració  1887,1904,1923,1942, 1979 
Estat de conservació edifici  Bo 



 

 

Accessibilitat entorn  Molt Bona accessibilitat 
 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982 
-  Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005 
- Arxiu Històric de la Demarcació de Girona 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor Companyia Eiffel ( Gustave Eiffel) 

Dades històriques 

El pont de l’Eiffel és un dels més emblemàtics de la ciutat i 
també un dels més antic després del Pont de Pedra. L’any 
1876 l’ajuntament va decidir treure a subhasta la construcció 
d’un pont de ferro projectat per l’arquitecte municipal Manuel 
Almeda. A la subhasta s’hi va presentar la companyia Eiffel de 
París que se li va adjudicar l’Obra. El 30 de març de 1877 
l’obra va estar acabada. Al llarg dels seus anys de vida el pont 
ha experimentat diverses modificacions en els accessos i en 
paviment, però mai s’ha modificat l’aspecte extern que el fa 
característic 

Elements relacionats  R.O.26 

Observacions/curiositats 

El pont de les Peixateries Velles és conegut amb diferents 
noms. El seu nom oficial té l’origen en la llotja de peix que hi 
havia a tocar de pont a la banda del Mercadal. La segona 
denominació més estesa és la de pont de ferro, va ser finals 
de segle XIX quan es va construir l’actual pont metàl·lic. 

Descripció element El pont té una estructura principal formada per un sol tram de 
biga tipus gelosia amb una llum de 41m. El paviment situat a 
7m del llit del riu és de taulons d’una amplada de 2,6m. 

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

Figures de Protecció  
Element inclòs al catàleg de patrimoni cultural per la 
Generalitat, BCIL (bé cultural d’interès local) 

Protecció física No 
 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS 
Foto antiga 

 
Obres de reparació i pavimentació   Autor:V. Fargnoli  

Font: Museu d’arqueologia de Catalunya 

Foto actual 

 
Vista actual del Pont de Ferro Font: Elaboració pròpia 

29/01/10 
 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació Pont de Sant Agustí  
Número R.O.29 
Altres denominacions - 
Data visita a l'element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.-Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485542,0 

Coordenada Y UTM : 
4648378,0 

Cota Z : 
68,4 m 

Adreça/situació Entre la Plaça independència i el Carrer de l’Argentaria 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
A peu des de la Plaça de 
d’independència o per la 
Rambla de la Llibertat 

Mapa 

 
 

 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Comunicar les dues bandes del riu  
Usos Antics  Comunicar les dues bandes del riu 
Activitats socials /culturals - 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1973 
Any de Restauració  - 
Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 



 

 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982 
-  Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005 
- Arxiu Històric de la Demarcació de Girona 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor Comella i Pons 

Dades històriques 

L’origen del pont es remunta a l’any 1647, quan els frares del 
convent de Sant Agustí (es trobaven on actualment hi ha la 
plaça independència) van demanar a l’ajuntament que 
construís una palanca de fusta per travessar l’Onyar i accedir  
el centre religiós de la ciutat. A partir de llavors s’han anat 
construint diferents ponts. A finals del segle XIX es va 
construir un pont de ferro que va  ser destruït degut el seu mal 
estat, el 1973 es va construir el pont actual. 

Elements relacionats  R.O.28 

Observacions/curiositats 

Desprès del Pont de Pedra l’antic pont de Ferro de Sant 
Agustí era el mes important per a la comunicació del centre 
històric de la ciutat. S’utilitzava per anar el cinema, situat a la 
plaça independència. 

Descripció element Passera per vianants de formigó armat 
 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 
 

FOTOS 
Foto antiga 

 
Vista del Pont antic. Autor:desconegut  Font: Ajuntament de 

Girona 

Foto actual 

 
Vista actual del Pont Font: Elaboració pròpia 29/01/10 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació El pont d’en Gómez 
Número R.O.30 
Altres denominacions Pont de la Princesa, Pont Prim, Pont de la Creu Blanca 
Data visita a l’element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.-Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485518 

Coordenada Y UTM : 
4648515 

Cota Z :  
69,3 m 

Adreça/situació 
Una de les entrades al pont se situa en el carrer Canalejas. 
L’altra, a l’encreuament del carrer Ballesteries amb la Pujada 
de Sant Feliu.  

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des de la Plaça de la 
Independència en direcció al 
carrer Canalejas.  

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Pas de vianants per sobre l’Onyar.  
Usos Antics  Circulació de vianants sobre el riu 
Activitats socials /culturals Durant al segle XX, durant les Fires de Girona, el pont era 

considerat com el punt d’unió entre festivitat i espiritualitat. 
Per una banda del pont, hi havia la zona de la Plaça 
Independència, on les parades i atraccions omplien els 
carrers. Per altra, hi havia l’església de Sant Feliu, lloc on es 
centrava la reflexió, meditació i fe durant les festes.    

 



 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1915-1916 
Any de Restauració  1988 
Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982. 
- Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005. 
-  Arxiu Històric de la Demarcació de Girona. 

 

DESCRIPCIÓ 

Autor 
L’arquitecte de l’obra va ser Lluís Homs Moncuís, i la seva 
execució va ser duta a terme per l’empresa de construcció 
“Construcciones y Pavimientos”. 

Dades històriques 

El pont representa una gran obra d’enginyeria de l’època, atès 
que no presenta cap suport central al llarg de la seva 
estructura de formigó armat. Aquesta absència ha permès 
que l’aigua circuli sense interferències pel seu pas.   
L’entrada al pont es caracteritza per unes llums d’època que 
encara avui es conserven. Projectades per Martí Sureda i 
realitzades Pere Sureda, són el símbol del pont.   

Elements relacionats  - 

Observacions/curiositats 

El nom del pont es correspon a Miquel Gómez, que va cedir 
desinteressadament part de casa seva per a poder fer el forat 
d’entrada al pont, entre la pujada del Castell i el carrer 
Ballesteries.  
El nom de Princesa es creu que es deu a què dóna accés a la 
Plaça Independència, coneguda fins a l’any 1856 com a Plaça 
de la Princesa.  
El nom de pont de la Creu Blanca és conseqüència de la 
farmàcia que hi ha situada just a l’entrada del pont. 
Pont Prim és el nom més col·loquial que se li ha atorgat degut 
a la seva estreta amplada.  
És el paisatge més fotografiat de Girona, amb el riu Onyar i 
les seves cases en primer pla, davant la visió de la Catedral 
de Girona i l’església de Sant Feliu.  

Descripció element El pont és d’una sola arcada, de formigó armat i amb 
absència de suports.  

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

Figures de Protecció  
Element inclòs al catàleg de patrimoni cultural per la 
Generalitat, BCIL (bé cultural d’interès local) 



 

 

Protecció física No 
 

PROPOSTES 
- 

 

FOTOS 
Foto antiga 

 
Vista de l’antic Pont (1988). Autor: Ll. Vilardell 

Font: Edició especial el diari el Punt sobre els ponts de 
Girona 

Foto actual 

 
 

Vista del Pont a l’actualitat. 
Font: Elaboració Pròpia 29/01/2010 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació El pont de Sant Feliu 
Número R.O.31 
Altres denominacions Pont Rovellat 
Data visita a l’element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.-Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485466 

Coordenada Y UTM : 
4648672 

Cota Z :  
68 m 

Adreça/situació Entre el passeig de Canalejas i la Plaça de Sant Feliu. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des de aparcaments de la 
Copa direcció al Barri Vell de 
Girona o bé des de la plaça 
Sant Feliu. 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Pas de vianants per sobre l’Onyar.  
Usos Antics  Circulació de vianants sobre el riu 
Activitats socials /culturals És un pont molt actual, creat pels motius socials de reactivar,  

i fer més dinàmic el Barri de Sant Feliu. Sense el pont, la 
població d’aquest barri es veia obligada a fer molta volta per a 
poder accedir a l’altra banda del riu. Cal afegir, que el barri 
també quedava, en certa manera, aïllat de la resta de Girona. 
Actualment és una zona molt activa, comercial i social.  

 



 

 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1996 

Any de Restauració  
Al cap de dos mesos de la inauguració, es van haver de fer 
reformes perquè les fustes del terra del pont van començar a 
desprendre’s.   

Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982. 
- Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005. 
-  Arxiu Històric de la Demarcació de Girona. 

 

DESCRIPCIÓ 

Autor 
Projecte de Juan Antonio Sobrino, amb el disseny de Antoni 
Blázquez i Lluís Guanter. La seva execució va ser duta a 
terme per l’empresa de construcció “Copcisa”. 

Dades històriques 

El projecte de construir un pont on es situa l’actual Pont de 
Sant Feliu va sorgir a començament dels anys setanta i, fins i 
tot, se’n va aprovar el projecte. Aquest va ser realitzat per 
Herrero Gómez, un enginyer que va presentar el projecte amb 
el nom del Pont del Portal de França, el qual va ser aprovat 
l’octubre de 1973. Amb un pressupost de 16 milions de 
pessetes, l’obra es va adjudicar a l’empresa SATO. No 
obstant, quan estava tot preparat per iniciar les obres, la 
“Comissaría de Aguas del Pirineo Oriental” va declarar que 
s’havien de realitzar modificacions importants en el projecte 
per tal de tirar-lo endavant. Aquest fet va suposar el seu 
abandonament.   

Elements relacionats  - 

Observacions/curiositats 

El nom del Pont Rovellat fa referència al material en què es va 
construir l’estructura del pont: l’acer Corten, que li aporta 
aquest aspecte.  
El nom oficial es va atorgar per consulta popular. Dos mesos 
abans de la seva inauguració, es va convocar la consulta, de 
la qual en van sorgir 47 propostes. Un consell de notables van 
ser els encarregats de votar entre les candidatures. Guanyant 
per dotze vots, va sortir el nom actual de Pont de Sant Feliu, 
fent referència històrica i social  al barri al qui obre pas. Una 
altra proposta va ser Pont de la Lleona, fent referència al 
característic monument de la plaça San Feliu.   

Descripció element És una estructura de 54 metres de llargada que es 
caracteritza pel deu disseny, semblant al pont del ferrocarril 



 

 

que li passa pel costat i amb aires antics com el Barri Vell. 
Està construït amb acer Corten, que li dóna aquest aspecte 
rovellat que tan bé l’integra en el seu entorn. A més, aquest 
material no precisa de manteniment. El terra del pont és 
bolondo, un arbre d’origen africà. La seva estructura forma 
forma un pòrtic biarticulat, amb 55 metres de llum lliure, sense 
suports.  

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
- 

 

FOTOS 
Foto actual 

        
Vistes del Pont actual. Font: Elaboració Pròpia 29/01/2010 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació El pont del Ferrocarril 
Número R.O.32 
Altres denominacions  
Data visita a l’element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.-Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485449 

Coordenada Y UTM : 
4648722 

Cota Z :  
73,5 m 

Adreça/situació Sobre el riu Onyar, a 958 metres de l’estació de Girona. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
No és possible accedir-hi a 
peu. Es pot observar el pont 
des de l’aparcament de la 
Copa a la Devessa, des del 
Pont Sant Feliu o des del 
Pont d’en Gómez. 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 

Usos Actuals  
Transport de mercaderies i passatgers per mitjà del tren entre 
França i Barcelona.  

Usos Antics  
Transport de mercaderies i passatgers per mitjà del tren entre 
França i Barcelona.  

Activitats socials /culturals És un important mitjà de transport que ha fomentat el turisme, 
el comerç i l’activitat de la ciutat de Girona i les poblacions 
veïnes. 

 

 



 

 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  1876 

Any de Restauració  
Ha patit dues transformacions d’ençà que es va construir: una 
el 1958 i l’altra durant el 1975. 

Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  - 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982. 
- Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005. 
-  Arxiu Històric de la Demarcació de Girona. 

 

DESCRIPCIÓ 

Autor 

Obra 1876: el projecte el va realitzar la companyia TBF i la 
construcció la Companyia Gustave Eiffel de París. 
Obra 1975: projecte redactat per l’enginyer José L. Nassarre i 
construcció duta a terme per Materiales y Construcciones SA i 
Construcciones Miarnau SA. 

Dades històriques 

La seva contrucció a l’any 1876 el va convertir en el pont més 
important de la ciutat de Girona. D’estructura metàl·lica, amb 5 
trams en forma de gelosia i pintat de color verd fosc, es 
sostenia damunt tres pilars de formigó.  
70 anys després, la companyia RENFE va decidir transformar-
lo en un pont de formigó. Sense demanar permís a la 
Comissaria de les aigües del Pirineu Oriental, van construir 
dos pilars nous. El motiu d’aquest canvi va ser el de poder 
suportar mercaderies de càrrega superior.  
L’any 1975 hi va haver una remodelació del pont per tal 
d’ampliar la via a doble via. Aquesta va comportar un nou 
disseny pel pont, recuperant l’estructura metàl·lica i 
enderrocant els dos pilars extres que es van afegir durant el 
1958, atès que suposaven un greu obstacle per a la circulació 
de les aigües de l’Onyar.   

Elements relacionats  - 

Observacions/curiositats 

El pont del ferrocarril ha esdevingut una font d’inspiració per a 
molts pintors, escriptors, fotògrafs i altres artistes. Un exemple 
és l’obra El Vagabund de Prudenci Bertrana, on l’autor fa una 
descripció de la ciutat de Girona a partir de l’imatge que 
ofereix el pont del ferrocarril al seu darrera.  
El futur d’aquest pont, no obstant, és incert. Les obres del 
TAV suposen el soterrament de la via del tren al seu pas per 
la ciutat de Girona, fet que suposaria la seva possible 
desaparició i/o desús.  

Descripció element És una estructura metàl·lica de 194-195 metres de llargada, 



 

 

amb tres pilars de formigó que el sostenen i amb una via 
doble de tren.   

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

Figures de Protecció  
Element inclòs al catàleg de patrimoni cultural per la 
Generalitat, BCIL (bé cultural d’interès local) 

Protecció física No 
 

PROPOSTES 
- 

 

FOTOS 
Foto antiga 

 
Vista de l’antic Pont fa més de 100 anys. Autor: V. Fragnoli. 

Font: Museu d’Arqueologia de Catalunya (Girona) 

Foto actual 

 
Vista del Pont actual. Font: Elaboració Pròpia 

29/01/2010 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Denominació El pont de Pedret 
Número R.O.33 
Altres denominacions - 
Data visita a l’element 21-01-10 

Autors fitxa 
S. Morera, D. López, A. Freixa, M. Casadevall, M. 
Casademont, M. Fillol i E. Font. 

Comarca Gironès 
Municipi Girona 
Categoria 1.-Comunicacions 
Tipus Pont 
Coordenada X UTM : 
485458 

Coordenada Y UTM : 
4648829 

Cota Z : 
67,8 m 

Adreça/situació Entre la rotonda de l’avinguda de França i el carrer de Pedret. 

 

UBICACIÓ 
Com arribar-hi? 
 
Des del parc de la Desvessa, 
l’aparcament de la Copa, en 
direcció a Pedret i Montjuïc. 

Mapa 

 
 

PROPIETARI ACTUAL 
Públic/Privat  És un element públic 

 

USOS DE L’ELEMENT 
Usos Actuals  Pas de vianants i circulació de vehicles. 
Usos Antics  Pas de vianants i circulació de vehicles. 
Activitats socials /culturals És un important punt d’unió entre els Barris de Pedret i 

Montjuïc i la resta de Girona.  
 

CONSTRUCCIÓ 
Any de Construcció  Anys 60 
Any de Restauració  - 



 

 

Estat de conservació edifici  Bo 
Accessibilitat entorn  Bona accessibilitat 

 

FONT D’INFORMACIÓ 
Tipus de Font Bibliogràfica 
Referència oral - 

Referència bibliogràfica 

- ALBERECH,R., FREIXES,P. MASSANAS,E., MIRÓ,J. 
Girona: rius, ponts i aiguats, Ajuntament de Girona 1982. 
- Els ponts de Girona. Especial Fires d’El Punt. Girona, 
octubre de 2005. 
-  Arxiu Històric de la Demarcació de Girona. 

 

DESCRIPCIÓ 
Autor Desconegut. 

Dades històriques 

Durant les primeres dècades del segle XX, en el lloc on ara se 
situa el pont de Pedret, s’hi va construir un gual. Aquesta era 
la única manera de poder arribar al barri de Pedret, a través 
d’aquesta base ferma recoberta de llombardes. No obstant, 
sovint quedava inundada per les aigües de l’Onyar. Als anys 
30 es va instal·lar la central elèctrica de Pedret, de manera 
que es va decidir fer una remodelació del barri i millorar-ne 
l’accés des de la Devessa de Girona. Conseqüentment es va 
construir el passallís, que incorporava una via per vehicles i 
una altra per a vianants, però d’una alçada que tampoc 
acabava de solventar els problemes d’inundació.  A la dècada 
dels 60 es va construir el pont definitiu actual de formigó.  

Elements relacionats  - 

Observacions/curiositats 

Des el pont és possible observar la desembocadura 
canalitzada del riu Galligants i el començament dels Jardins 
de Pedret, que s’allarguen fins el punt on l’Onyar i el Ter 
s’uneixen.   

Descripció element És una estructura de formigó molt ample, amb una estructura 
metàl·lica que delimita els seus límits. Conté dues vies per a 
vehicles i dues vies pel pas de vianants.     

 

PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
Figures de Protecció  No 
Protecció física No 

 

PROPOSTES 
- 

 

 

 



 

 

 

FOTOS 
 
Foto antiga 

 
En primer terme s’oberva l’antic Pont del Ferrocarril i al 

fons, el Pont de Pedret. Anys 60-70. 
Autor: Desconegut.  Font: Ajuntament de Girona (CRDI) 

 
Foto actual 

 
Vista del Pont actual. Font: Elaboració Pròpia 29/01/2010 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        INUNDACIONS 
 



 

LA RUTA DE L’ONYAR 
El riu com a element vertebrador del territori i del seu patrimoni 

 

 

Ruta de les inundacions  
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ID localització Església de Vilobí d’Onyar 

ID fitxa IN01 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Vilobí d’Onyar 

Comarca Selva 

Tram  

Curs fluvial Onyar  

Nom del paratge/indret Església de Vilobí 

Categoria Inundacions històriques 

UTM X 478657 

UTM Y 

4637540 

mapa de situació   



Fotografia 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Interior de l’església de Vilobí en la inundació de l’octubre de 
1965 (fotosantigues.wordpress.com) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exterior de l’església de Vilobí en l’actualitat (elaboració pròpia) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografia de la zona inundable de Vilobí (elaboració pròpia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofotomapa de la zona inundable de Vilobí (Pla d’Espais Fluvials 
del Baix Ter) 



 
 

Breu descripció de l'interès 

Les fortes pluges que van caure a la Selva l’octubre de 
l’any 1965 van provocar diversos episodis d’inundació 
arreu, però especialment en les zones properes a l’Onyar. 
Al municipi de Vilobí, on les inundacions eren freqüents, 
aquest episodi els va sorprendre fins a la mesura que es va 
inundar el nucli històric de la població, i fins i tot l’Església 
del poble va patir els efectes de l’aigua. I és que aquesta 
és una zona que segons l’ACA pateix un alt risc de 
desbordament pel marge dret del riu i pot provocar 
inundacions a la part nord-est del nucli urbà. 

 

Fonts 1 

Blog d’inundacions a les comarques gironines: 
fotosantigues.wordpress.com/category/arxiu-historic-de-
girona/inundacions-arxiu-historic-de-girona-2/vilobi-
donyar/ 
 

Fonts 2 

Agència Catalana de l’Aigua, Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter, 
Documents de Diagnosi Hidràulica:http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/pefbter/index.htm 

Fitxes relacionades LI16 

Observacions   

 

 

 

 

 

ID localització C/ Major de Riudellots de la Selva 

ID fitxa IN02 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Riudellots de la Selva 

Comarca Selva  

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del paratge/indret Nucli històric de Riudellots 

Categoria Inundacions històriques 

UTM X 483704 

UTM Y 4637993  



mapa de situació  

Fotografia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C/ Major de Riudellots de la Selva l’octubre de 1962 
(fotosantigues.wordpress.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Visita de les autoritats l’any 1962 a Riudellots 
(fotosantigues.wordpress.com) 



 
Placa al C/Major de Riudellots recordant l’aiguat de 1962 (elaboració 
pròpia) 

 

Breu descripció de l'interès 

L’octubre de l’any 1962, concretament l’11 d’octubre, es 
produí un episodi de fortes precipitacions a la Selva. Un dels 

municipis més afectats va ser Riudellots de la Selva, que va 
patir greus danys en el seu nucli. L’aigua va arribar a superar 
els 2 metres d’alçada al Carrer Major del poble. Les dues 
fotografies amb la gent assenyalant les marques 
demostraven fins on va arribar l’aigua. La catàstrofe va fer 
que el Capitán General de Cataluña es desplacés a les zones 
gironines més afectades. 
Actualment, al C/ Major hi trobem una placa que recorda on 
va arribar el nivell de l’aigua aquells dies. 
 

Textos que la referencien 
Article “La Vanguardia”, 14 d’octubre de 1962 (pàg.30) 
 

Fonts 1 

Blog d’inundacions a les comarques gironines: 
fotosantigues.wordpress.com 
 

Fonts 2 

Hemeroteca virtual de la Vanguardia: 
hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1962/10/14/pagina-
30/32722885/pdf.html 

Fitxes relacionades   

Observacions   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID localització Canvi d’emplaçament de Riudellots de la Selva 

ID fitxa IN03 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Riudellots de la Selva 

Comarca Selva 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del paratge/indret Nucli històric de Riudellots 

Categoria Inundacions històriques 

UTM X 

483646 

UTM Y 

4638260 

mapa de situació  

Fotografia 

  
Fotografia dels entorns de Riudellots de la Selva (elaboració 
pròpia) 

Breu descripció de l'interès 

Segons Puigvert (font 1), La Consueta és un document de l’any 
1763 conservat a l’Arxiu Parroquial de Riudellots i escrit per Joan 
Calderó, fill d’un clergue del poble, que explica com l’any 1430 el 
poble va canviar d’emplaçament degut a les freqüents 
inundacions que patia. De fet, aquestes inundacions estaven 
documentades des del s. XIV, concretament des de l’any 1322, a 
causa de la situació del poble enmig de dues rieres: la Cric i la 
Riudevilla. 
El poble es va desplaçar a l’actual emplaçament del nucli històric, 
en uns terrenys propietat del clergue del poble, Joan Nadal, que 
passar així a cobrar uns censos anuals.  

Textos que la referencien La Consueta (1763), Arxiu Parroquial de Riudellots 

Fonts 1 

PUIGVERT SOLÀ, JM.: Pedagogia de la festa al segle XVIII a través de la 

Consueta parroquial de Riudellots de la Selva (1763), “Quaderns de la 

Selva”, Santa Coloma de Farners, nº1, 1984, 161-178. 



ID localització Espai inundable entre Riudellots de la Selva i Campllong 

ID fitxa IN04 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Campllong 

Comarca Gironès 

Tram  

Curs fluvial Onyar  

Nom del paratge/indret 
Espai entre Campllong i Riudellots de la Selva, i estacions 
d’aforament 

Categoria Dinàmica fluvial i espais inundables 

UTM X 

484794 

UTM Y 

4638571 

mapa de situació   

Fotografia 

  

 
Zona inundable entre Riudellots i Campllong (elaboració pròpia) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estació d’aforament de l’Onyar a Riudellots (elaboració pròpia) 



 
Ortofotomapa de la zona inundable (Pla d’Espais Fluvials del Baix 
Ter) 

 

Breu descripció de l'interès 

Segons l’ACA, el terraplè de la carretera C-25 intercepta el 
flux d’inundació i provoca que sigui una zona de laminació 
d’avingudes i d’inundació generalitzada. En aquest sentit, 
la zona més afectada és el nucli de Riudellots pel 
desbordament del mateix Onyar i també de les rieres 

afluents del marge esquerre. A més, en aquest punt hi ha 
situades dues estacions d'aforament per controlar el cabal del riu 
Onyar: una a la riera de Gotarra i l'altra al mateix Onyar 

Textos que la referencien 
Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter (ACA), Documents de 
Diagnosi Hidràulica 

Fonts 1 

Agència Catalana de l’Aigua, Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter, 
Documents de Diagnosi Hidràulica:http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/pefbter/index.htm 

Fonts 2   

Fitxes relacionades   

Observacions   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID localització Polígon industrial Campllong 

ID fitxa IN05 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Campllong-Riudellots de la Selva 

Comarca Gironès-Selva 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del paratge/indret 900 m. aigües avall de l’encreuament del riu amb la C-25 

Categoria Dinàmica fluvial i espais inundables 

UTM X 485293 

UTM Y 

4638841 

mapa de situació   

Fotografia 

  
Zona inundable a prop del polígon industrial de Campllong 
(elaboració pròpia) 



 
Ortofotomapa de la zona inundable (Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter) 

 

Breu descripció de l'interès 

Segons l’ACA, aquesta zona és potencialment inundable en 
l’afluència dels cabals de la riera Gotarra amb el riu Onyar. És 
a dir, presenta un greu risc d’inundació sobre les construccions 
ja existents. 
A part, al marge dret de la riera Gotarra en aquest mateix 

indret es produeix una pressió urbanística per extensió del 
polígon industrial “Les Ferreries” en terrenys inundables.  

Textos que la referencien 
Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter (ACA), Documents de 
Diagnosi Hidràulica. 

Fonts 1 

Agència Catalana de l’Aigua, Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter, 
Documents de Diagnosi Hidràulica:http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/pefbter/index.htm 

Fonts 2   

Fitxes relacionades   

Observacions   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID localització Carretera Nacional-II 

ID fitxa IN06 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Quart (Palol d’Onyar) 

Comarca Gironès 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del paratge/indret Terrenys aigües amunt del viaducte de la N-II 

Categoria Dinàmica fluvial i espais inundables 

UTM X 

485557 

UTM Y 

4644084 

mapa de situació   

Fotografia 
  
Ortofotomapa de la zona a Quart (Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter) 



 

 
Zona inundable al polígon de Palol d’Onyar (elaboració pròpia) 

 

Breu descripció de 

l'interès 

Segons l’ACA, el terraplè del viaducte de la N-II estreny l’entrada de la plana 
d’inundació, fet que resulta en un gran risc d’inundació a ambdós marges en el Pla 
de l’Illa. Hi ha un risc important a la Carretera N-II a aquesta alçada, i una mica més 
endavant en el polígon industrial de Palol d’Onyar, el qual ha anat incrementant la 

seva superfície urbanitzada. 

Textos que la 
referencien Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter, Documents de Diagnosi Hidràulica 

Fonts 1 

Agència Catalana de l’Aigua, Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter, Documents de Diagnosi 
Hidràulica:http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/pefbter/index.htm 

Fonts 2 

Delimitació de zones inundables per a la redacció de l'INUNCAT a les conques internes, 
Punts crítics,http://aca-
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=B1000554461208200353572 

Fitxes relacionades   

Observacions   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID localització Pont de la Creueta 

ID fitxa IN07 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Quart 

Comarca Gironès 

Tram 

 Curs fluvial Onyar 

Nom del 
paratge/indret La Creueta 

Categoria Obra hidràulica 

UTM X 486849 

UTM Y 4645928 

Mapa de situació 
 

Fotografia 

 

 

 

 

 

 

Fotografia del Pont de la Creueta (elaboració pròpia) 

 

 

 

 

 

Ortofotomapa de la zona inundable a la zona del Pont (Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter) 



Breu descripció de 
l'interès 

El pont de la Creueta se situa al nord del municipi de Quart, just abans de l'entrada del riu Onyar 
a la ciutat de Girona. És un pont de 5 ulls i 4 piles, amb una longitud de 49,53 m i una amplada 
de 4 m. El seu disseny provoca que tingui una capacitat insuficient de desguàs per un període de 
retorn de 10 anys. 

Textos que la 
referencien Delimitació de zones inundables per a la redacció de l'INUNCAT. Ponts: Fitxes Conca del Baix Ter 

Fonts 1 

Delimitació de zones inundables per a la redacció de l'INUNCAT a les conques internes, Ponts 
(Baix Ter), http://aca-
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=B1000554461208200353572 

 

Fonts 2 

 Fitxes relacionades 

 Observacions 

  

 

 

 

ID localització Parc Científic i Tecnològic de la UdG 

ID fitxa IN08 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Girona 

Comarca Gironès 

Tram 

 Curs fluvial Onyar 

Nom del paratge/indret Parc científic i tecnològic de la UdG 

Categoria Obra hidràulica 

UTM X 486714 

UTM Y 4646324 



Mapa de situació 
 

Fotografia 

 

 

 

 

 

 

Mur de contenció del Parc Científic i Tecnològic (elaboració pròpia) 

 

 

 

 

 

Ortofotomapa de la zona inundable al Parc Tecnològic (Pla 

d’Espais Fluvials del Baix Ter) 

Breu descripció de l'interès 

Inaugurat l'any 2007, el Parc Científic i Tecnològic de la 

Universitat de Girona es va haver d'adaptar a 

l'inconvenient que s'havia de construir en una zona 

inundable, segons l’ACA. És per això que al nord del Parc, a 

tocar del riu, s'hi han hagut de construir uns murs de 

contenció per a esmorteir l'impacte de possibles riuades. 

Textos que la referencien 

 Fonts 1 Elaboració pròpia 

Fonts 2 

 Fitxes relacionades 

 



Observacions 

  

 

 

 

 

 

 

ID localització Pont vianants C/Carme - C/Creu 

ID fitxa IN09 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Girona 

Comarca Gironès 

Tram 

 Curs fluvial Onyar 

Nom del paratge/indret Pont de vianants C/Carme – C/Creu 

Categoria Obra hidràulica 

UTM X 485515 

UTM Y 4647781 

Mapa de situació 
 

Fotografia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pont de vianants a l’entrada est de Girona (elaboració pròpia) 

Breu descripció de l'interès 

El pont de vianants de l'Onyar que enllaça els carrers del Carme i 

de la Creu, presenta unes característiques que impedeixen el 

desguàs de l'aigua per a crescudes originades per un període de 

100 anys. 

Textos que la referencien 

Planificació de l'espai fluvial de la conca del Baix Ter, Fitxes 

d'actuacions (ACA) 

Fonts 1 

Planificació de l'espai fluvial de la conca del Baix Ter, Fitxes 

d'actuacions, http://aca-

web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/pefbter/index.htm 

Fitxes relacionades 

 Observacions 

  

 

ID localització Plataforma Plaça Catalunya 

ID fitxa IN10 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Girona 

Comarca Gironès 

Tram 

 Curs fluvial Onyar 

Nom del paratge/indret Plataforma de la plaça de Catalunya 

Categoria Obra hidràulica 

UTM X 485469 

UTM Y 4647957 



Mapa de situació 
 

Fotografia 

 

 

 

 

 

 

Plaça Catalunya en l’actualitat (Ruta del Ter) 

 

 

 

 

 

 

Fotografia històrica d’una crescuda de l’Onyar (Ruta del Ter) 

Breu descripció de l'interès 

Construïda entre el 1962 i el 1967 com la solució viable per als 

problemes de mobilitat del centre de Girona, la Plaça Catalunya va 

esdevenir  una solució inadequada a causa de la seva insuficient 

capacitat de desguàs, que provoca un risc elevat d’inundacions en 

aquest punt. 

Textos que la referencien 

 

Fonts 1 

La Ruta del Ter, Mapa interactiu, Ruta d’inundacions històriques: 

www.rutadelter.cat 

Fitxes relacionades 

 Observacions 

  



 

 

ID localització Barri vell de Girona 

ID fitxa IN11 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Girona 

Comarca Gironès 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del paratge/indret Barri vell de Girona 

Categoria Inundacions històriques 

UTM X 
485599 

UTM Y 
4648293 

mapa de situació   

Fotografia 

 
   Rambla de Girona                                Plaça del Vi 

 
 
 

 
 
 
 
 

        Plaça del Vi                                 Rambla de Girona 
 

 

  



 

 

 

           
L’Onyar desbordat                      Interior de la Granja Mora 

Font fotografies: Ruta del Ter www.rutadelter.cat 

 
 
 
Breu descripció de l'interès 

 

Girona ha estat històricament una ciutat afectada per les 
inundacions degut a la seva situació geogràfica en la 
confluència del riu Ter, l’Onyar i la riera de Galligants. 
També degut al seu emplaçament, el barri vell de Girona 
sempre ha estat la zona més afectada de la ciutat en cas de 
períodes de creixement sobtats dels cabals. 

El nucli antic és l'indret on millor es testimonia l'empremta 
de les inundacions, sobretot la part baixa i més propera al 
riu Onyar. Això ha afavorit l'aparició de diferents mesures 
tradicionals d'adaptació, com els ponts de fusta, uns 
mecanismes que permetien la comunicació entre els 
habitatges en cas d’inundació del carrer i les plantes baixes. 

Aquest barri ha patit els efectes de les inundacions 
periòdiques de l'Onyar. Un dels casos més afectats és el del 
Carrer de les Ballesteries: al portal núm. 11 hi ha les 
marques assolides per l'aigua en tres episodis recents: l'11 i 
12 d'octubre de 1962, el 13 de setembre de 1963 i l'11 
d'octubre de 1970. 

Tot i que actualment està tancada, la Granja Mora, al carrer 
de la Cort Reial núm.8, és un dels edificis emblemàtics que 
mereix ser destacat pel fet de ser un establiment que 
històricament ha sofert l'impacte de les inundacions. Al seu 
interior es podien veure imatges i marques que ho 
demostraven. 
 

Finalment, cal destacar també el pont d’Alferes Duarte, 
situat a prop de la Pl.Catalunya. El pont rep el nom en 
record del militar mort en l'aiguat del 1940. Després de les 
inundacions del 1970, a causa de la insuficiència del seu ull, 
va ser enderrocat i es va construir de nou sense pilars. La 
canalització de l'Onyar és dels anys 1963 i 1969" 

 

Textos que la referencien  

Fonts 1 
La Ruta del Ter, Mapa interactiu, Ruta d’inundacions històriques: 
www.rutadelter.cat 

Fonts 2   

Fitxes relacionades   

Observacions   

 

http://www.rutadelter.cat/
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ID localització 

El naixement de l’Onyar a la muntanya de Sta. 

Bàrbara.  

ID fitxa LI01 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Brunyola 

Comarca Selva 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Naixement del riu Onyar 

categoria Riu simbòlic 

UTM X 475105 

UTM Y 4641772 

Mapa de situació  

Fotografia  
 

Capçalera de l’Onyar (elaboració pròpia) 

Breu descripció 

de l'interès 

El text, de Narcís Figueras, fa referència al 

naixement de l’Onyar a la muntanya de Sant 

Bàrbara (858m).  

Data del text 2003 

Autor Narcís Figueras Capdevila (Sils, 1962)  

Text 

L'Onyar hi transita, baixant del naixement de les 

seves aigües a les serres Santa Bàrbara i de Puig 

Gros, de Brunyola i d'Estanyol (...) 

Fonts 1 Aragó, N. i Vilallonga, M. (ed.). Atles literari de 



les terres de Girona. Segles XIX i XX. Diputació 

Girona, 2003. 

Fonts 2  

Fitxes 

relacionades LI22; LI27; LI28  

Observacions 

Figueras, fill de la Selva, ha col·laborat en l’edició 

de l’Atles literari de les terres de Girona en el 

capítol de la seva comarca natal. 
 



 

ID localització L’Onyar i les activitats humanes 

ID fitxa LI02 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Vilobí d’Onyar 

Comarca Selva 

Tram   

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Vilobí d’Onyar 

categoria Riu simbòlic 

UTM X 4778077 

UTM Y 4637859 

Mapa de situació  

Fotografia 
 

La plana selvatana (elaboració pròpia)  

Breu descripció 

de l'interès 

Dolors García descriu l’Onyar i les activitats humanes 

que s’hi desenvolupaven en el seu tram mitjà.   

Data del text 1986 

Autor Dolors García Cornellà (Girona, 1956) 

Text 

De la Creueta a Fornells, de Fornells a Riudellots, de 

Riudellots a Vilobí, el riu passava, no fa gaire, 



mandrejant entre les arbredes de ribera, aprofitat... 

Les seves voreres eren ombrejades per plàtans i 

verns, alts i ufanosos, pels marges s'hi engegaven les 

oques i els xais que pasturaven l'herba tendra, i els 

veïns del municipi hi rentaven la roba, pescaven, 

nedaven i, fins i tot, en bevien l'aigua. 

Fonts 1 

García, D. El drac de Bagastrà. Ed. Cruïlla. Barcelona, 

1986. 

Fonts 2  

Fitxes 

relacionades LI04; LI15; LI16; LI17; LI21 

Observacions 

Dolors Garcia i Cornellà, nascuda a Girona l’1 de juny 

de 1956, ha publicat més d’una quarantena de llibres, 

tots ells de literatura infantil i juvenil. 
 



 

ID localització Una llegenda que no existeix 

ID fitxa LI03 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Bescanó 

Comarca Selva 

Tram   

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Prop la Bassa de Can Turon 

categoria Riu mític 

UTM X 476261 

UTM Y 4641325 

Mapa de situació  

Fotografia 
  
L’Onyar en els confins del terme de Bescanó (elaboració pròpia) 

Breu descripció 
de l'interès 

Dolors Garcia, s’estranya que no existeixi cap llegenda a 
l’entorn de l’Onyar. 

Data del text 1995 

Autor Dolors Garcia Cornellà (Girona, 1956) 

Text 

Si l'Onyar tingués una llegenda... amb dones d'aigua o 

bruixes dels gorgs... Però ni les persones més grans i 

arrelades a la contrada no saben res del tema (...) 



Fonts 1 

García, D. Girona de la A a la Z. Teoria i pràctica de la 

ciutat. Revista de Girona (Núm. 172). Girona, 1995. 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades LI02; LI10 

Observacions   
 



 

ID localització El paisatge de la Selva  

ID fitxa LI04 

Data del 

registre Gener 2010 

Municipi Vilobí d’Onyar 

Comarca Selva 

Tram   

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Can Guilla 

categoria Episodis i paisatges 

UTM X 477517 

UTM Y 4639354 

Mapa de 

situació  

Fotografia 
  
L’Onyar en el seu pas pel poble de Vilobí d’Onyar (elaboració pròpia) 

Breu 

descripció de 

l'interès 

Es interessant veure com Pujol descriu el paisatge de la 

plana selvatana. 

Data del text 1991 

Autor Josep Pujol Coll (Violbí d’Onyar, 1964) 



Text 

De tant dur-la sempre a la mateixa mà, la maleta m'ha 

deixat un séc vermell i profund... Sempre tinc tendència a 

emportar-me pesos innecessaris. El tren s'ha posat en 

marxa, primer a poc a poc, després amb sotracs més i 

més accelerats, en un ritme ternari i monòton. L'estació 

recula per la finestra, i el món es fa molt més gran. Aviat 

retrobo els meus primers paisatges, aquells que em van 
estrenar el fitxer de la consciència, els camps planers i 

marrons i humits, gavines esgratinyant els sembrats, 

pujols amb poques pretensions, i les muntanyes negades 

de calitja, aquells horitzons ribetejats d'arbredes. Em 

retornen totes les línies modestes i cansades que em van 

alimentar durant la infantesa. De lluny estant, com 

coixins, el horts d'arbres blancs en renglera, a Vilobí, a 

Sils, a Hostalric, ençà i enllà d'aquesta meva Selva, com 

coixins. Cada arbre té, aquest matí, una llepada prima de 

sol al tronc. I les ombres són llargues, i els ocres 

exagerats, i els grocs atrapats al capdamunt de les 

branques, tan coneguts de tardor en tardor, a hores d'ara 
encara em sorprenen. 

Fonts 1 Pujol, J. Tres tríptics. Ed. Empúries. Barcelona, 1991. 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades LI02; LI15; LI16; LI17; LI21 

Observacions 

L’autor, nascut a Vilobí d’Onyar, descriu molt sovint la 

plana selvatana en els seus textos 
 



 

ID localització Bagastrà 

ID fitxa LI10 

Data del 

registre Gener 2010 

Municipi Caldes de Malavella 

Comarca La Selva 

Tram   

Curs fluvial Torrent de Bagastrà 

Nom del 

paratge/indret Torrent de Bagastrà 

categoria Episodis i paisatges 

UTM X 481193 

UTM Y 4636335 

Mapa de 

situació  

Fotografia 
 

Riera de Bagastrà (elaboració pròpia) 

Breu 

descripció de 

l'interès 

Fragment d’un conte infantil, on crea el poble imaginari 

de Bagastrà situat a la comarca de la Selva. 

Data del text 1986 



Autor Dolors García Cornellà (Girona, 1956) 

Text 

Bagastrà està situat al mig de camps i turonets no gaire 

alts. Una mica més lluny hi ha les muntanyes del 

Montseny que, a l'hivern, de tant en tant, veiem 

nevades. El nostre poble forma part de la comarca de la 

Selva. Fins fa ben poc no sabia per què li havien posat 

aquest nom. No me les imagino pas així, les selves. Una 

selva com cal hauria de tenir molts i molts d'arbres, i rius 

amplíssims farcits de cocodrils i caimans que la 

travessessin tota. Entre els arbres hi haurien de viure 

micos, goril·les i tot d'ocells diversos. A terra, entremig 

de les falgueres i les plantes carnívores, s'hi passejarien 

tigres, lleons i cérvols. De tot això, pels entorns de 
Bagastrà, no hi ha res. Em vaig arribar a pensar que ens 

prenien el pèl quan ens deien que vivíem a la selva. Què 

més voldríem nosaltres! Però ja ho vaig esbrinar, això del 

nom, i més endavant també un entendreu vosaltres. 

Continuant amb el poble, us diré que lescola és ben bé al 

mig, a la vora de la plaça i del castell... 

…………………………………… 

Visc en un poble petit que té un nom ben estrafolari, 

Bagastrà. Es diu així perquè hi ha un riu petit que passa 

a la vora i també porta aquest nom (...) 

Fonts 1 

García, D. El drac de Bagastrà. Ed. Cruïlla. Barcelona, 

1986. 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades  LI02; LI03 

Observacions 

El poble de Bagastrà no existeix, tanmateix la riera de 

Bagastrà és una afluent de l’Onyar. 
 



 

ID localització Riera de Riudevila 

ID fitxa LI12 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Riudellots de la Selva 

Comarca La  Selva 

Tram   

Curs fluvial Riera Riudevila  

Nom del 

paratge/indret Riera Riudevila 

categoria Episodis i paisatges 

UTM X 484144 

UTM Y 4638162 

Mapa de situació  

Fotografia 
  
L’Onyar al seu pas per Riudellots de la Selva (elaboració pròpia). 

Breu descripció 

de l'interès 

La riera Riudevila desemboca a l’Onyar al poble de 

Riudellots de la Selva, i és des d’on Josep Pla escriu 

aquest text.   

Data del text   

Autor Josep Pla i Casadevall (Palafrugell, 1897- Llofriu, 1981) 

Text 

Al lluny del lluny, desigualment onejant, s'estenia una 

franja d'un blau somort. Què era aquella franja?... 



Mentre tot rodava uniformement a l'entorn del 

carruatge... allò restava invariable, llunyà, misteriós... 

com un sòcol interminable... en la volta del món... Les 

muntanyes! Oh, quina revelació! (...) 

Fonts 1 

Aragó, N. i Vilallonga, M. (ed.). Atles literari de les 

terres de Girona. Segles XIX i XX. Diputació Girona, 

2003. 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades  LI18; LI19 

Observacions   
 



 

ID localització Vilobí d’Onyar i el riu  

ID fitxa LI15 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Vilobí d’Onyar 

Comarca La Selva 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Vilobí d’Onyar 

categoria Riu simbólic 

UTM X 478839 

UTM Y 4637793 

Mapa de situació  

Fotografia 
 

L’Església parroquial de Sant Esteve de Vilobí (elaboració pròpia) 

Breu descripció 

de l'interès 

L’autora exposa la importància del riu per Vilobí 

d’Onyar, posant èmfasi a l’article masculí. 

Data del text 1991 

Autor Dolors Garcia i Cornellà (Girona, 1956) 

Text 

(...) A Vilobí l'Onyar, encara avui, és simplement 

Onyar, sense article, com si es tractés d'un altre poble 

o d'un barri... "Anem a Onyar" o "La mainada és a 

Onyar a jugar" (...) 



Fonts 1 

García, D. Revista de Girona /núm. 145 marg - abril 

1991 “els curs dels rius” L’Onyar 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades LI02; LI03; LI04; LI10; LI16; LI17; LI21 

Observacions   
 



 

ID localització El divorci amb el riu 

ID fitxa LI16 

Data del registre  

Municipi Vilobí d’Onyar 

Comarca La Selva 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Vilobí d’Onyar 

categoria Riu simbòlic 

UTM X 478789 

UTM Y 4637875 

Mapa de situació  

Fotografia 
 

La imatge copsa la deixadesa del riu a l’actualitat (elaboració pròpia). 

Breu descripció 

de l'interès 

A partir de dos breus textos, Josep Pujol ens descriu el 

pas d’un Onyar com a lloc d’esbarjo a un riu que 

apartat de la població.   

Data del text 2003 



Autor Josep Pujol Coll (Vilobí d’Onyar, 1964) 

Text 

Onyar, 1971 Dec ser de les darreres generacions que 

vàrem tenir l’Onyar com a gran espai de joc i de 

descoberta, i això que la meva infantesa va transcórrer 

entre els darrers seixanta i principis dels setanta, quan 

el riu va experimentar una transformació radical. El 

1971 fou la gran frontera, el moment històric, quan es 

va eixamplar el llit del riu amb grans excavadores i es 

va deixar de patir pels aiguats de l’Onyar (des de 

llavors les revingudes van venir pel Gravalosa). 

..............................................  

Els marges arbrats, propensos a pastures, berenades i 

banys, van deixar lloc a un enorme roquissar que es va 
cobrir aviat de bardisses, escombraries i fangs. Des de 

llavors que va començar el divorci del poble amb el riu, 

i a hores d’ara encara no s'enraonen. 

 

Fonts 1 

Pujol, J. El divorci amb el riu. Llibre de la Festa Major 

de Vilobí. Vilobí d’Onyar, 2003. 

Fonts 2  

Fitxes 

relacionades LI02; LI04; LI15; LI17; LI21; IN01;  

Observacions   
 



 

ID localització El poble de Vilobí d’Onyar 

ID fitxa LI17 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Vilobí d’Onyar 

Comarca La Selva 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Vilobí d’Onyar 

categoria Episodis i paisatges 

UTM X 478839 

UTM Y 4637793 

Mapa de situació  

Fotografia 
 

El castell de Vilobí d’Onyar (elaboració pròpia). 

Breu descripció 
de l'interès 

L’autora ens situa a Vilobí d’Onyar, descrivint el 
paisatge que observa als seus voltants   

Data del text 1987 

Autor Dolors Garcia Cornellà (Girona, 1956) 

Text 

(...) al fons es veia el Montseny nevat i les Guilleries 

també blanquinoses. A banda i banda de la carretera, 

avellaners i pins, i també algun bosquet d'alzines. De 
tant en tant, masies escampades envoltades de 

conreus. (...) I arriba al poble: (...) el vaig trobar petit, 



apilonat entorn de l'església i d'un castell amb dues 

torres quadrades (...) 

 

Fonts 1 García, D. Canya plàstic. Ed. Cruïlla. Barcelona, 1987 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades LI02; LI04; LI15; LI16; LI21 

Observacions   
 



 

ID localització Les contrades de Riudellots de la Selva 

ID fitxa LI18 

Data del 

registre Gener 2010 

Municipi Riudellots de la Selva 

Comarca La Selva 

Tram   

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Veïnat de Riudellots 

categoria Episodis i paisatges 

UTM X 484483 

UTM Y 4638194 

Mapa de 
situació  

Fotografia 
 

Paisatge proper a Riudellots de la Selva (elaboració pròpia). 

Breu 

descripció de 

l'interès 

Josep Pla ens descriu el camí des de l'estació de tren cap 

als interiors de Riudellots de la Selva. 

Data del text 1968 



Autor Josep Pla i Casadevall (Palafrugell, 1897- Llofriu, 1981) 

Text 

Sortint de l'estació vaig enfilar la carretera que porta al 

poble. Era el mes de novembre, a mitja tarda, i tot 

tardorejava. El país és pla i baix. Les darreres fulles dels 

arbres descarnats tenien uns tons suaus de gris pàl·lid i 

de rovell. De la terra, grassa i humida, se'n desprenia un 

baf que primer fou tot just perceptible; després, un fum 

lleuger com el que fa una foguera d'herba verda, i 

després, encara, una llenca de boira més densa, que es 

posà sobre els camps tocada pel carmí (*) del sol 

ponent... És aquella boira que passa pels arbres tan 

lentament i que sembla esqueixar-ne les branques, i 

deixa veure, de vegades, entre la cal·ligrafia dels carolins 
clars, un niu gros i abandonat d'un negre sentimental i 

funerari.  

 

Fonts 1 

Pla, J. Viatge a la Catalunya Vella (OC 9). Ed. Destino. 

Barcelona, 1968 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades LI12; LI19 

Observacions 

* Alerta: A l'OC (v. 9, 1968) s'ha esmunyit "camí" (!), en 

lloc de carmí (1934), el mot correcte, i que procedia, en 

la refacció, de la "llenca de boira atapeïda, acarminada 

amb els rojors del sol que es colga, que s'arrossega i fa 
tombarelles per la plana", de 1917. 

 



 

ID localització Tarda de tardor 

ID fitxa LI19 

Data del registre Gener 2010 

Municipi Riudellots de la Selva 

Comarca La Selva 

Tram   

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Prop del veïnat de Can Calderó a Riudellots de la Selva 

categoria Episodis i paisatges 

UTM X 483922 

UTM Y 4637724 

Mapa de situació  

Fotografia 
 

Els camps de la Selva (elaboració pròpia) 

Breu descripció 

de l'interès La visió de Pla d’una tarda de tardor. 

Data del text 1917 

Autor Josep Pla i Casadevall (Palafrugell, 1897- Llofriu, 1981) 

Text 

Després de la pluja, com després del segar, als camps 

hi ha pau i calma. La pau, que és l'ànima els camps... 
Si els pollancs tinguessin fulles, cantarien. Però ja 

rondinen els recs per ells... Als alts dels arbres hi ha 

claps de sol tebi. Tot sembla aureolat de claror. I tot és 



pur. I aquella calma! I el perfum de fruita assaonada 

que ve de la terra... El perfum, que és la carn els 

camps. 

Fonts 1 Pla, J. Caps-i-puntes. Ed. Destino. Barcelona,1983. 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades  LI12; LI18 

Observacions  
 



 

ID localització Hostal de la Paquenya 

ID fitxa LI21 

Data del registre Gener de 2010 

Municipi Vilobí d’Onyar 

Comarca La Selva 

Tram   

Curs fluvial Onyar 

Nom del 
paratge/indret Hostal de la Paquenya 

categoria Episodis i paisatges 

UTM X 479162 

UTM Y 4637382 

Mapa de situació 

 

 



Fotografia 

 
Interior de l’Hostal de la Paquenya (Joan Comalat) 

 

Breu descripció 

de l'interès 

Cavalcant entre el passat i els inicis del segle XX,  

Bertrana descriu les contrades de l’hostal de la 

Paquenya. 

Data del text 1911 

Autor 

Prudenci Bertrana Gomis (Tordera, 1867- Barcelona, 

1941) 

Text 

Passat l'hostal de la Paquenya, prop de la nova ruta, el 

costat de Vilobí, al mig de les suredes i les brugueres, 

trobaràs un planell de gresa espaiós i llis, on l'afressat 

miraculós de què et parlava abans perdura més que en 

cap altre indret. Allí es pot dir que hi ha el cor de la 

Selva, allí comença l'afrau deserta, aquella successió 
de boscúries entre les quals sols de tard en tard sentiu 

algun lladruc de gos, l'esquella d'un ramat i l'espinguet 

d'una pastora enfurismada, i albireu tristament 

llunyans els pallers d'una masia o una teulada vella 

rossejant al mig de la verdor bronzejada dels suros 

gegantins. Allí en l'antigor el camí esdevenia perillós al 

vianant, des d'aquell lloc en moltes llegües més enllà 

era infestat de colles de lladregots i trabucaires ardits i 

cruels que segrestaven, robaven i maltractaven qui els 

venia de grat.... I, certament, la Creu de la Mà no tenia 

pas un aspecte gaire tranquil·litzador... Per quin dels 

dos camins calia decidir-se...? (...) Hauria estat igual, 

per això. Fos la que fos, de les dues rutes, l'escollida 
pel viatger irresolut... l'esperava la mateixa aridesa, el 

mateix desconhort, la mateixa successió de boscúries i 

llocs imposants, l'aspecte dels quals solament res de 

bo no prometia... no hi havia més remei que lliurar- se 

al destí en cos i ànima.... Ningú no podrà treure'm del 

cap que ha influït en la Història. 

Fonts 1 

Bertrana, P. Proses bàrbares. Ed. Bruguera. Barcelona, 

1984.  



Fonts 2  

Fitxes 

relacionades LI02; LI04; LI15; LI 16; LI17 

Observacions 

L’Hostal la Paquenya (o Pequenya) es trobava situat a 

la carretera nacional prop de l’encreuament amb 

l’aeroport. Actualment la família que era la propietària 

d’aquest hostal regenta un restaurant anomenat la 
Roca Petita, situat a la carretera de l’aeroport a 

Riudellots de la Selva. 

Prudenci Bertrana parla de la creu misteriosa, plantada 

“per indicar la unió de les dues rutes, la que es dirigia 

a la marina i la que travessava la muntanya, era a la 

vegada com una fita tràgica, passada la qual els qui 

entraven a Espanya sentien flotar un aire d’amenaça 

en cada recolze de desmunt i en cada clotarada...”. Hi 

havia a la creu una ema (“una M escamarlada”) que 

volia dir “mar”, però que Bertrana interpreta com a 

“mort” o “martiri”. 
 



 

ID localització Les suredes de la Selva 

ID fitxa LI22 

Data del 

registre Gener 2010  

Municipi Brunyola 

Comarca La Selva 

Tram  

Curs fluvial L’Onyar 

Nom del 

paratge/indret Encontorns de l’ermita de Sant Romà 

categoria Riu simbòlic  

UTM X 475066  

UTM Y 4641898 

Mapa de 

situació  

Fotografia 
 

Pla de l’ermita de Sant Romà (elaboració pròpia) 

Breu 

descripció de 

l'interès 

A través del camí ral de Barcelona a Girona, Bertrana ens 

immergeix en les suredes de la Selva. 



Data del text 1911 

Autor Prudenci Bertrana (Tordera, 1867- Barcelona, 1941). 

Text 

L'indret de la meva predilecció és l'indret de la Selva. Allí 

el caduc camí ral pren un aspecte de feresta monotonia 

realment imposant. (...) camí encaixonat entre espesses 

suredes... Hi ha llocs on els suros vorers inclinats com 

fantasmes vers l'espai lliure formen una volta angoixosa 
d'una foscor intensa.  

 

Fonts 1 

Bertrana, P. Obres completes. Ed. Selecta. Barcelona, 

1965. 

Fonts 2  

Fitxes 
relacionades LI01; LI27; LI28 

Observacions 

Tot i no trobar-nos al camí ral indicat, a l’inici de la ruta, 

és on l’espessor arbòria és més consistent, on roures, 

alzines i suredes s’apilonen damunt del camí. Per això, els 

voltants de l’ermita de St. Romà és on s’exemplifica millor 

en l’actualitat aquella imatge que ens volia transmetre 
Bertrana.  

 



 

ID localització El castell de Brunyola 

ID fitxa LI26 

Data del 

registre Gener 2010  

Municipi Brunyola 

Comarca La Selva 

Tram  

Curs fluvial Onyar  

Nom del 

paratge/indret Llogarret de Brunyola  

categoria Episodis i paisatges  

UTM X 473897 

UTM Y 4639428 

Mapa de 

situació  

Fotografia 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
El castell de Brunyola: actualitat (elaboració pròpia) i 1960 (Aj. Brunyola)  

Breu 

descripció de 

l'interès 

En aquest fragment, l’autor fa referència al Castell de 

Brunyola; tanmateix, també aprofita per descriure 

dolçament La Selva. 

Data del text 1900 

Autor 

Ricard M. Aragó (Sta. Coloma de Farners, 1883- 

Barcelona, 1963) 

Text 

El castell i totes les seves terres, estaven emplaçades en 

la Selva, i no precisament  

aquella Selva ferotge, que ens descriu en Joan 

Santamaria, sinó en un vessant més dolç que, arrancant 

des de Santa Coloma de Farnés, s'estent en onades 

mances i frondoses, fins a la plana de Vilobí i enllà d'enllà 

cap a Llagostera i Cassà de la Selva (...)  

Fonts 1 Aragó, R. Brunyola. Inèdit. 1900 

Fonts 2  

Fitxes 

relacionades   

Observacions 

El primer document escrit, on es fa referència al castell de 

Brunyola, data de 1106 i llur possessió era de Ramon 

Berenguer III.  

Molts autors han divagat al voltant del concepte –i la 

regió– de La Selva. Un d’ells, Joan Santamaria; elogiat per 

la seva capacitat d’observació i descripció de paisatges, on 

queda reflectit a “Visions de Catalunya” (1927-35). 
 



 

ID localització Els cursos fluvials  

ID fitxa LI27 

Data del 

registre Gener de 2010  

Municipi Brunyola  

Comarca La Selva 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Ermita de Sant Romà 

categoria Riu simbòlic 

UTM X 475037 

UTM Y 4642026  

Mapa de 

situació  

Fotografia 
  
Ermita de Sant Romà (Aj. De Brunyola) 

Breu 

descripció de 

l'interès 

Des d’aquest punt emblemàtic, és el millor lloc de la ruta 

per fer una panoràmica fluvial els encontorns, tema del 

que parla el fragment literari. 

Data del text 2003 

Autor Narcís Figueras Capdevila (Sils, 1962) 

Text 

La conca fluvial del Tordera, al Sud -espai de contacte 

esdevingut frontera per obra dels polítics i cartògrafs de la 

província-, la del Ter al Nord -àmbit de relació i 



d'intercanvi negat (en tots els sentits el mot) parcialment 

pels embassaments- i la de l'Onyar, més modesta, al bell 

mig, amb els seus afluents i rieres majors i menors, tan 

nombrosos, han afaiçonat la vida humana i també tingut 

el seu reflex en la literatura, així com els estanys (l'Estany 

de Sils) i els moderns pantans (Susqueda i Pasteral) i els 
antics indrets ara submergits (Querós, Susqueda). 

 

Fonts 1 

Aragó, N. i Vilallonga, M. (ed.). Atles literari de les terres 

de Girona. Segles XIX i XX. Diputació Girona, 2003. 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades LI01; LI22; LI28  

Observacions 

Narcís Figueras, és llicenciat en Filologia clàssica i doctorat 

en Filologia catalana a la UdG. Entre d’altres, la seva 

ocupació es relaciona amb el paisatge, la literatura i el 

territori. 
 



 

ID localització La infantesa a la muntanya de Sta. Bàrbara 

ID fitxa LI28 

Data del 

registre Gener de 2010  

Municipi Brunyola  

Comarca La Selva 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Ermita de Sant Romà  

categoria Riu líric 

UTM X 475037 

UTM Y 4642026  

Mapa de 

situació  

Fotografia 
  
Muntanya de Santa Bàrbara (elaboració pròpia). 

Breu 

descripció de 

l'interès 

Des de l’ermita de St. Romà, es veu direcció a llevant, la 

muntanya de Santa Bàrbara; aquesta ja, a les Guilleries, 

dins el terme d’Anglès. Allà, damunt de Sant Martí 

Sapresa, és on es recullen les primeres gotes d’aigua de 



l’Onyar. 

Data del text 1966  

Autor 

Josep Fontbernat Verdaguer (Estanyol, 1897- Andorra la 

Vella, 1977) 

Text 

(...) que la gent del país en diem Santa Barba (...)  

(...) És d'allà estant que la mainada de tots aquells 

pobles... hem vist el mar per primer cop: (...) ¿Veus 

aquella ratlla, allà lluny...? Allò és el mar! (...) I ens 

explicaven que més lluny hi havia Mallorca, que a voltes 

es veia la seva ombra emmirallada al damunt de la blavor 

(...). 

Fonts 1 Fontbernat, J. Glossari andorrà. Andorra la Vella, 1966. 

Fonts 2  

Fitxes 

relacionades LI01; LI22; LI27 

Observacions  
 



 

ID localització La vila de Quart 

ID fitxa LI31 

Data del 

registre Gener de 2010 

Municipi Quart 

Comarca Gironès 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Vila de Quart  

categoria Episodis i paisatges 

UTM X 486777  

UTM Y 4642781 

Mapa de 

situació  

Fotografia 
  
Vista aèria del poble de Quart (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

Breu 

descripció de 

l'interès 

L’autora travessa el poble de Quart, i en defineix tot el 

que s’interposa al seu camí. 

Data del text 2003 

Autor Mariàngela Vilallonga Vives (Girona, 1952) 

Text Quan s'hi arriba en direcció a Girona es veu que el poble 



es va estrenyent entre les Gavarres que el tanquen per un 

cantó i el riu Onyar que el clivella per l'altre. Si agafem el 

trencant de la dreta cap al nucli antic serpejarem amb la 

carretera enmig de camps de conreu, per un camí discret i 

poruc que s'amaga darrera els marjals. És com si tingués 

por de deixar-se veure. S'empetiteix quan arriba a les 

primeres cases, perquè algunes són tan senyorívoles que 
l'espanten encara més. Es deixa portar fins a l'església 

parroquial amb el seu campanar octogonal i escapçat, 

ferreny, que contrasta amb el perfil arrodonit, airívol, de la 

façana. És una església nova, i l'antiga es troba tan endins 

de les Gavarres que s'anomena Sant Cristòfol del Bosc. 

Tornem a la carretera que va a Girona. Les cases de 

Llambilles quasi es toquen amb les de Quart. Un revolt i 

un repetjó separen els dos pobles. 

Fonts 1 

Aragó, N. i Vilallonga, M. (ed.). Atles literari de les terres 

de Girona. Segles XIX i XX. Diputació Girona, 2003. 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades LI32 

Observacions 

Mariàngela Vilallonga, doctora en Filologia Clàssica, inicià 

una llarga reflexió sobre la connexió entre literatura i el 

paisatge; culminació que la conduí a publicar l’Atles 

Literari.     
 



 

ID localització Mas les Heures 

ID fitxa LI32 

Data del 

registre Gener 2010 

Municipi Quart 

Comarca Gironès  

Tram  

Curs fluvial Onyar  

Nom del 

paratge/indret Riberes de Quart  

categoria Episodis i paisatges 

UTM X 485998 

UTM Y 4642545 

Mapa de 

situació  

Fotografia 
  
Un mas proper a la vila de Quart (elaboració pròpia). 

Breu 

descripció de 

l'interès 

Gay fa referència al Mas les Heures. Aquest, no ha pogut 

ser localitzat –probablement, no existeixi actualment–, 

nogensmenys s’ha buscat un indret que ens mostri 

similitud. 

Data del text 1966 

Autor Rafael Gay de Montellà (Vic, 1882- Barcelona, 1969) 

Text 

El Mas de les Heures, bastit al cim d'un turonet voltat de 

roures que descendien en pendent suau cap a les 



salzeredes de l'Onyar, era, de tots els de la vall de Quart, 

el més esponerós de fruiterars i de verdures. La taca 

vermellosa dels cirerers de la primavera rimava bé amb 

les pinzellades grogoses dels codonyers de la tardor. Els 

uns i els altres alegraven la vista i deixaven pels voltants 

perfums de fruita fresca i vellutada. Dels murs 

escrostonats del mas, que conservava la porta rodona de 
pedra amb la data del 1657, al bell mig de l'era polsosa, i 

de les feixes plantades amb abundància de cols, enciams i 

col-i-flors, perfumada de xuclamels i de vidielles, n'havia 

sortit un pom de flors: la Natalieta, la filla dels masovers, 

que temps a venir arribaria a ésser la mestressa i la 

senyora i a ostentar el pompós títol de baronessa de 

Pomplana. 

Fonts 1 

Gay, R. Girona 1900. Una ciutat emmurallada i romàntica. 

Ed. Selecta. Barcelona, 1966 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades LI31 

Observacions  
 



 

ID localització Girona i l’Onyar 

ID fitxa LI33 

Data del 

registre Gener 2010 

Municipi Girona 

Comarca Gironès 

Tram   

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Pont de Sant Agustí 

categoria Episodis i paisatges  

UTM X 485548 

UTM Y 4648381 

Mapa de 

situació  

Fotografia 
 

Catedral de Girona (http://www.flickr.com/photos/imagicweb/2308942044/) 

Breu 

descripció de 

l'interès 

Un riu, ajuda a definir les vil·les que travessa. En llur text, 

Garcés expressa les aportacions de l’Onyar i del Ter, al 

seu pas per Girona. 

Data del text 1926 

Autor Tomàs Garcés Miravet (Barcelona, 1901-1993) 

Text 

Una nit de novembre, damunt l'Onyar negre i silenciós, 

sentíem per primera vegada la carícia mullada i 

melangiosa de la boira de Girona. Tota la ciutat s'ajupia 

sota el mantell tardoral; la boira feia més obscura la nit i 

estrenyia la llum dels fanals que esdevenien aureolats de 



tenebra. L'Onyar passava, lent, sota els ponts. La boira de 

Girona és l'alè dels seus rius, és un crit apagat 

d'enyorança. El riu és etern, però mor a cada instant. Un 

filòsof grec va deduir, de la diversitat escoladissa del riu, 

tot un sistema cosmològic. Les ciutats travessades per un 

riu, meditatives, en dedueixen una inguarible enyorança. 

Les ribes de l'Onyar i del Ter són verdes, endolcides per 
les arbredes que les acompanyen. Un passeig vora el riu, 

a Girona, és delitós. De bon matí s'hi esborra una boireta 

rossa, i a les tardes us amanyaguen, a prop, els cants dels 

ocells. Però tot el sol de la migdiada i el crit del cucut, en 

fer-se fosc, no us treuran l'enyorança que us ha agafat el 

cor. La boira que duu l'Onyar us ha mullat, carn endins, 

l'ànima. Les ciutats i les viles de vora mar no tenen temps 

d'enyorarse. Quan un home de vora mar ha esguardat 

massa l'horitzó, ormeja una nau. En canvi, les ciutats 

festejades pels rius duen clavada al pit una melangia 

eterna. El riu que passa no és el mateix d'ara fa una 

estona. El jonc i les flors que hi hem llançat iran qui sap a 
on. Si les pedres de la Seu no ens diguessin llur fe, 

creuríem -que tot passa sense deixar senyals-. 

Fonts 1 

Garcés, T. Paisatges i lectures. Libreria Catalònia. 

Barcelona, 1926. 

Fonts 2   

Fitxes 
relacionades LI34; LI35; LI36; LI37; LI38; LI39 

Observacions 

Garcés, és un escriptor i poeta, amb un caràcter líric 

intimista. En el present llibre, l’autor dedica unes pàgines 

a la ciutat de Girona.  
 



 

ID localització Pont de Pedra 

ID fitxa LI34 

Data del 

registre Gener de 2010 

Municipi Girona  

Comarca Gironès 

Tram  

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Pont de Pedra  

categoria Riu líric 

UTM X 485458 

UTM Y 4648084 

Mapa de 

situació  

Fotografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pont de Pedra (Atles literari de les comarques de Girona) 

Breu 

descripció de 

l'interès 

Narcís-Jordi Aragó, en un record on l’aigua és la joguina 

de la seva infantesa; el lector pot fer-se una idea de 

l’estat de l’Onyar i la importància per Girona.  

Data del text 1988 

Autor Aragó Masó, Narcís-Jordi (Girona, 1932) 

Text 

Però totes, de la primera a l'última, eren engolides en 

arribar al carrer de la Indústria, quan el corrent 

semblava submergir-se en les entranyes del barri i es 



perdia de vista definitivament. Havia d'anar fins al pont 

de Pedra per veure-la sortir escumejant per un trau de 

les cases i vessar-se com una transfusió contínua sobre 

el curs malaltís de l'Onyar. Abocat a la barana, 

esperava que un dia, miraculosament, la darrera 

barqueta de paper emergís il·lesa de les tenebres 

subterrànies i continués solcant el riu, amb el triangle 
blanc de la seva cresta com una vela inflada pels meus 
somnis. 

Fonts 1 

Aragó, N. Tot jugant a barquetes. La Girona dels 

poetes. Ajuntament de Girona. Girona, 1988 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades LI33; LI35; LI36; LI37; LI38; LI39 

Observacions 

Narcís-Jordi Aragó; que és llicenciat en dret i diplomat 

en periodisme, gran part de la seva obra literària es 

troba lligada a la ciutat de Girona.  
 



 

ID localització Riuades Galligants 

ID fitxa LI35 

Data del 

registre Gener de 2010 

Municipi Girona 

Comarca Gironès 

Tram  

Curs fluvial Riera de Galligants 

Nom del 

paratge/indret Sant Pere de Galligants 

categoria Riu mític 

UTM X 485708 

UTM Y 4648725 

Mapa de 

situació  

Fotografia 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fotografia històrica del Galligants (Atles literari de les comarques de 

Girona) 

Breu 

descripció de 

l'interès 

Aquest text ens parla del Galligants i els problemes que 

ha provocat a la ciutat de Girona.  

Data del text 1919 

Autor Masó Valentí, Narcís (Girona, 1890-1953) 

Text 

Encara un me'n descuidava:  

el torrent del Galligants,  

sinó que, pel mal que feia,  

no ens plau com els seus germans;  



que inundava les esglésies  

i se n'emportava els sants. 

 

Fonts 1 

Masó, N. Romanç de la ciutat de Girona. Cançons 

jovençanes. Impremta Masó. Girona, 1919 

Fonts 2 

GEIS, Camil. Los que encontré en el camino: Los 

hermanos Masó y Valentí. Revista de Girona (22), 
Girona, 1963 

Fitxes 

relacionades LI33; LI34; LI36; LI37; LI38; LI39 

Observacions 

Narcís Masó, és el novè fill d’una important nissaga 

gironina. Els seus estudis en pedagogia, són la seva 

vocació al llarg dels anys, la qual combina amb la 

poesia. 

Al 1843 aquest riu fou el causant d’una important 

inundació a la ciutat de Girona que es cobrà un 

centenar de víctimes humanes. 
 



 

ID localització Galligants 

ID fitxa LI36 

Data del 

registre Gener de 2010 

Municipi Girona 

Comarca Gironès 

Tram  

Curs fluvial Riera de Galligants 

Nom del 

paratge/indret Sant Pere de Galligants 

categoria Riu líric 

UTM X 485708 

UTM Y 4648725 

Mapa de 

situació  

Fotografia 
  
Monestir de Sant Pere de Galligants (www.wikimedia.org) 



Breu 

descripció de 

l'interès 

Jordi Dalmau fa referència a la irregularitat 

característica del cabal de la riera de Galligants.  

Data del text 1993 

Autor Dalmau Corominas, Jordi (Girona, 1928) 

Text 

Tots els sentinelles vençuts pel temps han donat al 

Galligants el segell de la història que es realitza pedra 

a pedra, però també amb el transcórrer tranquil o 

sobtat, com el Galligants que mai no es repeteix, que 

mai no porta la mateixa aigua, i a vegades ni en 

porta. Com la vida mateixa. 

Fonts 1 

Dalmau, J. El Galligants. Revista Girona (157). 

Diputació de Girona, 1993 

Fonts 2   

Fitxes 

relacionades LI33; LI34; LI35; LI37; LI38; LI39 

Observacions 

Avui soterrada a la seva arribada a l’Onyar, el 

Galligants descendeix entre la majestuosa Catedral i 

els monestirs de Sant Pere i Sant Daniel. 



 

ID localització La Cocollona 

ID fitxa LI37 

Data del 

registre Gener 2010 

Municipi Girona 

Comarca Gironès 

Tram   

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indret Pont de la Princesa o d’en Gómez 

categoria Riu mític 

UTM X 485514 

UTM Y 4648516 

Mapa de 

situació  

Fotografia 

 
Dibuix de la llegenda de la Cocollona 
(http://www.ciutatdegirona.info/Catala/Llegendes 

/cocollona.html) 
Breu 

descripció de 

El poema de Carles Vivó narra la llegenda de la 

Cocollona de Girona. 

http://www.ciutatdegirona.info/Catala/Llegendes


l'interès 

Data del text Novembre 1989 

Autor Vivó i Siqués, Carles (Salt, 1930-Girona, 2005) 

Text 

Jo sóc la Cocollona, 

el monstre de Girona, 

les nits de lluna plena,  

amb pluja o amb serena, 

passejo per l'Onyar. 

Vivia en un convent  

tot ple de mala gent. 

Estava situat 

en lloc privilegiat 

a prop del riu Onyar. 

Jo era pura i bleda 

m'agradava la seda, 

jo no feia mai bromes 

ni anava al llit amb homes, 

ni nedava a l'Onyar. 

Però les altres monges 

anaven amb canonges 

i jo, escandalitzada, 

volia estar allunyada, 

molt lluny del riu Onyar. 

La Mare superiora 

no em deixà sortir a fora 
i em tancà sota terra 

en el costat esquerre 

del nostre riu Onyar. 

Com que era un lloc humit 

i pudia a florit 

i estava ple de rates, 

em varen sortir escates 

com carpa de l'Onyar. 

Em vaig tornar rèptil 

com si fos cocodril. 

Del cos monstre semblava, 

però l'ànima volava, 

gavina de l'Onyar. 

Per ser tan bona dona, 

ales de papallona 

a l'esquena em van créixer, 



i així fou com va néixer 

el monstre de l'Onyar. 

Amb el cos de cocodril, 

i ales de colors mil, 

com de les papallona, 

jo sóc la Cocollona, 

i nedo per l'Onyar. 

 

Fonts 1 

Vivó, C. Llegendes i Misteris de Girona. Quaderns 

de la Revista de Girona (24). Diputació de Girona, 

1989. 

Fonts 2 

Ciutat de Girona: 

www.ciutatdegirona.info/Catala/Llegendes 

/cocollona.html 

Fitxes 

relacionades LI33; LI34; LI35; LI36; LI38; LI39 

Observacions   
 

http://www.ciutatdegirona.info/Catala/Llegendes


 

ID localització Pont de Ferro 

ID fitxa LI38 

Data del 

registre Gener 2010 

Municipi Girona 

Comarca Gironès 

Tram   

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/indre

t Pont de Ferro 

categoria Riu simbòlic 

UTM X 485511 

UTM Y 4648278 

Mapa de 

situació  

Fotografia 
 

Pont de Ferro (elaboració pròpia) 

Breu En aquest vers, l’autor Joan Margarit fa referència al 



descripció de 

l'interès 

Pont de Ferro. 

Data del text 2001 

Autor Margarit Consarnau, Joan (Sanaüja, 1938) 

Text 

Amants al Pont de Ferro, Poesia amorosa completa 

 

 (...) emmirallats en el setí del riu,  

pel pont de Ferro tornen els amants.  

 

"Llum de Girona" 

Fonts 1 

Margarit, J. Poesia amorosa completa. Proa. Barcelona, 

2001 

Fonts 2  

Fitxes 

relacionades LI33; LI34; LI35; LI36; LI37; LI39 

Observacions 

El Pont de Ferro, o de les Peixateries Velles, dissenyat i 

construït per l'empresa d'enginyers de Gustave Eiffel, 

uneix des del 1876 les dues ribes de la ciutat, a banda 

i banda del riu Onyar. Es va construir 12 anys abans 

que el senyor Eiffel completés la torre de París. 
 



 

ID 

localització Carpes de l’Onyar 

ID fitxa LI39 

Data del 

registre Gener 2010 

Municipi Girona 

Comarca Gironès 

Tram   

Curs fluvial Onyar 

Nom del 

paratge/in

dret Les carpes de l'Onyar 

categoria Episodis i paisatges 

UTM X 485458 

UTM Y 464884 

Mapa de 

situació  

Fotografia 

 
Carpa(http://www.xtec.cat/~jbarber1/Galeria/Mamifers%20i%20peixos/Cyp

rinus%20carpio.htm) 



Breu 

descripció 

de l'interès 

El poema de Margarida Colom Casellas ens convida a 

fixar-nos en les carpes del riu Onyar en el seu pas per 

Girona. 

Data del 

text 1995 

Autor Colom Casellas, Margarida (Girona, 1936-2006) 

Text 

Les carpes 

 

(...) habitants silenciosos  

d'una ciutat fluvial,  

cossos d'aigua, transparents,  

cabrioles de cristall (...)  

 
(...) sota l'aigua il·luminada,  

es tornen peixos d'argent  

d'una ciutat ignorada (...) 

  

Fonts 1 

Colom, M. Girona, la ciutat submergida. Llibres del Segle. 

Gaüses. 1995 

Fonts 2  

Fitxes 

relacionad

es  LI33; LI34; LI35; LI36; LI37; LI38 

Observacio

ns   
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