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3. MARC D’ESTUDI 
 
LOCALITZACIÓ 
 
Girona, es situa en el corredor mediterrani, un dels eixos viaris més importants de 
l’Estat que ja s’utilitzava des de l’època romana, propera als Pirineus i que és la porta 
d’entrada a Europa. La ciutat, orogràficament, es va establir entre els massissos de les 
Gavarres i del Rocacorba en el punt d’encontre del rius Ter, Onyar, Güell i Galligants, 
estenent-se per les seves terrasses. 
 
Es pot resumir, demogràficament, com una província amb la població molt concentrada 
a l’àrea de Girona, uns 75.000 habitants en el municipi de Girona, i més al nord a 
Figueres. A la costa, tot i que amb menys habitants, les poblacions pateixen forts 
augments degut al turisme que els dóna una importància relativa dins de l’àrea nord-est. 
 
ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 
Dins el continent europeu, es desenvolupa un model territorial que es caracteritza per 
consolidar-s’hi processos de concentració de la població, l’activitat i de la riquesa en un 
reduït nombre de zones, que sobrepassen l’àmbit municipal de les ciutats i àrees del seu 
entorn. En aquest model Catalunya forma part de la segona gran àrea de 
desenvolupament, l’arc del Mediterrani en que s’inclou Roma, la part mediterrània de la 
península Ibèrica i fins a Milà, Madrid, Saragossa i Lió, i és l’alternativa a l’espai 
central europeu. 
 
En un àmbit més proper, l’espanyol, el model que s’hi desenvolupa, semblant al 
europeu, es basa en una concentració molt polaritzada en el territori, les àrees 
metropolitanes on s’hi acumula gran part de la població i les activitats econòmiques, els 
centres de decisió, d’investigació i les principals infrastructures i equipaments associats 
a una millor qualitat de vida. 
 
Tanmateix, en les grans àrees metropolitanes s’estan produint deseconomies lligades a 
la congestió i a la contaminació, entre altres fenòmens, fent més atractives les 
poblacions de tamany mig que amb adequades comunicacions i un medi ambient més 
net poden permetre economies d’urbanització i aglomeració generant noves 
localitzacions d’activitats. 
 
ESTRUCTURA SOCIOECONÒMICA 
 
Segons el Pla General Territorial de Catalunya [1], Girona és un sistema urbà definit en 
un entorn industrial i terciari molt dinàmic amb una gran concentració de serveis que 
actua com a potent focus d’atracció territorial, exercint una força centrípeta sobre tota la 
zona nord – oriental de Catalunya.  
 
La ciutat exerceix una atracció de població per motius laborals extraordinàriament alta 
respecte els nuclis del seu entorn, la qual cosa reafirma la seva capacitat per a acollir 
equipaments d’àmbit supramunicipal. 
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La definició geogràfica de la Girona socioeconòmica es diferencia tres àmbits: 
 
• La Girona municipal que inclou únicament el municipi de Girona. 
• La Girona urbana que defineix el continu urbà definit pels municipis de Girona, Salt 

i Sarrià de Ter. 
• L’àrea metropolitana de Girona, l’AMG, que inclou un total de 26 municipis del 

voltant de la Girona urbana, 117.000 habitants i 52.000 llocs de treball i que ve 
definida pels fluxos de mobilitat obligada que s’hi produeixen. Alguns dels 
municipis més extrems són Llambilles, Colomers o Bescanó. 

 

 
Fig. 1. L’àrea metropolitana de Girona [2]. 

 
Població i treball 
 
Els trets bàsics que caracteritzen l’activitat econòmica de la població són, segons Oliver 
[2], que la ciutat presenta una de les taxes d’activitat més elevades, 69’2% el 1999, i una 
de les taxes d’atur més baixes d’entre les ciutats catalanes amb més de 50.000 habitants, 
del 5’19% el 2000, propera a l’atur tècnic. 
 
Un element explicatiu de l’elevada activitat de la població resident a Girona és la 
progressiva integració del mercat de treball de la ciutat amb el dels municipis veïns, al 
mateix temps que la ciutat manté el seu tradicional caràcter de centre d’ocupació. 

 
Des de l’òptica de la renda, la ciutat es caracteritza per un nivell d’ingressos elevat, 
superior en un 13% a la de Catalunya, amb una dispersió entre els barris reduïda i 
tendencialment decreixent mantenint el plus de renda que tradicionalment ha tingut per 
sobre de la mitja catalana i de l’Estat. El 1996 la renda mitjana a Girona era de 10.100 
€, un 13% més que a Catalunya i un 28% més que a l’estat espanyol i segons les últimes 
dades publicades, el 2002 la renda mitjana a Girona era superior a la de Catalunya en un 
25%, ampliant més aquesta diferència. Tanmateix, aquests bons resultats disminueixen 
si es considera tota la demarcació o la Girona urbana. 
 
En aquest context, els municipis de l’oest i el sud-oest són els que presenten una més 
gran expansió de renda i que a més guanyen població, del qual se’n dedueix que poden 
esdevenir l’àmbit de localització residencial i productiu per excel·lència els propers 
anys. 
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El model econòmic 
 
La definició del model de creixement econòmic es caracteritza per diversos sectors que 
han tingut un paper preponderant; els serveis públics i serveis a empreses, la 
construcció, la indústria dels transformats metàl·lics, la indústria alimentària. Altres 
sectors importants però que, tanmateix, han patit una caiguda notable són el del paper, 
les arts gràfiques i el tèxtil que es poden agrupar com a indústries tradicionals [2]. 
 
En els últims trenta anys aquest model ha presentat bons resultats amb increments 
mitjans del PIB del 3’8% anual, amb un alentiment en els anys noranta i, evidentment, 
amb períodes d’expansió i de crisis consecutius. 
 
Si ens centrem en la Girona urbana, l’evolució des de mitjans dels anys setanta ha 
reforçat la terciarització de la seva economia definida per l’elevada concentració en 
serveis públics, personals i a les empreses i per una moderada especialització en 
transport i comunicacions, serveis financers i hotelers juntament amb els sectors 
comentats anteriorment. Tot i la bona salut de l’economia gironina, comencen a sorgir 
indicis, citats a l’annex I, de que el seu model de creixement s’esgota. 
 
A l’AMG, el creixement ha estat superior al de la ciutat, fonamentalment pel pes 
predominant de la indústria, un 45% davant el 18% de la Girona central, amb un 
increment mitjà del PIB del 6’7% anual en el període 1986-97. 
 
Molt semblant en el sector industrial, existeixen diferències en el sector terciari amb un 
pes inferior del sector públic i del sector financer i un fenomen creixent vinculat a una 
elevada atracció d’activitats productives que exerceixen la resta de municipis de 
l’AMG. 
 
Es produeix doncs, una relació de complementareitat entre Girona i la seva àrea 
metropolitana, amb una marcada especialització territorial en el terciari i en la indústria 
respectivament. També cal remarcar que el procés de descentralització relativa de la 
ciutat no és per pèrdua absoluta de la població sinó per un augment menys accentuat 
que a la resta de l’àrea. 
 
Futur 
 
Es pot concloure que la situació econòmica i social vigent a Girona és 
extraordinàriament positiva en comparació amb altres ciutats mitjanes i grans del 
Principat, amb la previsió d’un creixement positiu fins el 2010, tot i que amb una pèrdua 
clara de capacitat per presentar creixements superiors als de la mitjana del país en tots 
els aspectes, des del PIB a la taxa d’activitat de la dona. Segons Oliver [2], la solució a 
aquest previsible estancament de l’economia gironina és: 
 
• Un canvi important en l’oferta de serveis privats d’elevat valor afegit que permeti 

impulsar una nova etapa d’expansió econòmica. 
• Un pacte a tots els nivells que inclogui una programació conjunta de la nova ciutat 

que s’està configurant entre els diferents agents econòmics i socials. 
• La creació de noves infrastructures que connectin l’àrea metropolitana amb 

l’exterior amb més efectivitat i un nou planejament en el transport intern amb un 
important paper per part del transport públic. 



                                                Avaluació d’impactes d’una estructura en una ciutat: el cas del TAV a Girona 

 10

 
La creació d’un parc tecnològic per part del sector públic que ja ha realitzat tasques 
semblants com amb la remodelació de la Universitat de Girona facilitaria el canvi cap a 
serveis privats d’elevat valor afegit, que amb l’apropament que es produirà amb 
Barcelona, hi podrien entrar amb competència. 
 
EL FERROCARRIL A GIRONA 
 
La relació actual entre Girona i el ferrocarril es plasma en la imatge del viaducte amb el 
que el tren travessa la ciutat. Definint el pas de sud a nord, la línia d’ample ibèric 
Barcelona – Portbou penetra a la ciutat en via doble al costat del Polígon Industrial de 
Fornells de la Selva, d’on s’inicia una tercera via que és l’accés sud a l’estació de 
mercaderies situada a l’oest. Segueix paral·lela a la carretera Barcelona, antiga N-II, 
amb tres vies, les dues generals i una tercera provinent de l’estació de mercaderies pel 
corredor delimitat pel Polígon Industrial de Mas Xirgu i les naus comercials de la 
carretera Barcelona. 
 
Al finalitzar el Polígon Industrial de Mas Xirgu, les vies es comencen a elevar respecte 
el teixit urbà que l’envolta i  permet els primers passos inferiors, els dels carrers Martí 
Sureda i Lepant, que milloren la connectivitat entre les zones separades pel ferrocarril.  
 
A partir del seu encreuament amb el carrer Cassià Costal s’inicia el viaducte que 
caracteritza el tren a la ciutat. El viaducte transcorre en línia recta fins a l’estació de 
viatgers creuant el carrer Emili Grahit i el carrer de la Creu. 
 
Passada l’estació, la línia, en via doble, 
després de travessar la carretera Sant 
Eugènia, segueix pel carrer Tomàs Mieres 
i el Bonastruc Ça Porta, creuant la Ronda 
Ferran Puig, antiga N-II, l’Avinguda 
Ramon Folch, el Passeig Canalejas, el riu 
Onyar i finalitza al seu encreuament amb 
el carrer Jaume Pons Martí on la via torna 
a circular sobre terraplè paral·lel al carrer 
Palamós. 
 
Després del pas inferior del carrer Pedret, 
la línia circula per darrere dels barris de 
Pedret Pont Major i sota el penya-segat de 
Montjuïc paral·lela a la carretera de 
Palamós fins a la seva sortida de la ciutat.  
 
Cal destacar que en tram entre l’estació de 
viatgers i la sortida del municipi i degut a 
la morfologia del territori, existeixen tot 
un seguit de corbes amb radis inferiors a 
700 metres que limiten la velocitat dels 
combois. A l’annex XI hi ha fotografies de 
la línia convencional a Girona. 

 Fig. 2. El pas del ferrocarril. 
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El Viaducte 
 
El viaducte de RENFE a Girona que data del 1973, i que és una obra singular en el 
panorama nacional, va ser projectada per l’enginyer municipal Alfons Mª Thió i de Pol 
per poder minimitzar l’efecte barrera que tenia el pas del ferrocarril per la ciutat. 
 
La seva funcionalitat va ser immediata, ja que eliminava els dos passos a nivell, un 
sobre la N-II, i eliminava el terraplè que dividia la ciutat i n’hipotecava el 
desenvolupament urbanístic cap el Pla de Salt. 
 
La línia està constituïda en el seu primer tram per un terraplè que arranca a la mateixa 
cota que la carretera Barcelona i s’estén en una longitud de 540 metres, i a partir 
d’aquest punt, les vies discorren en viaducte sobre columnes. El viaducte eleva la via a  
més de cinc metres d’alçada en una longitud de gairebé dos quilòmetres, treballant com 
biga continua, mitjançant 276 columnes de formigó. 
 
La plataforma té una amplada de 24 metres en un primer tram de 300 metres, el 
comprès entre el terraplè i l’inici de l’estació que suporta quatre vies, eixamplant-se a 
40 metres a l’estació. L’amplada de l’estació ve donada per cinc vies i les andanes 
corresponents. En el sector nord del viaducte a partir de l’estació l’amplada torna a 
reduir-se de nou fins a 12 metres on només hi discorren dues vies.  
 
En el primer tram i en l’inclòs entre l’estació i el riu Onyar la plataforma està formada 
per dovel·les i en la resta del viaducte per un conjunt de bigues pretensades. 
 

 
Fig.3. Tram nord del viaducte. 

 
Les columnes estan disposades transversalment a la directriu del recorregut són quatre 
en el primer tram de la plataforma, cinc quan el viaducte s’eixampla i passada l’estació 
es redueix a dos.  
 
La separació entre els eixos de dos alineacions transversals de columnes és de 20 
metres, excepte en els punts en que s’ha de salvar alguna via existent on aquesta 
distància és més gran. 


