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Node d’Activitat

Node d’Interès

Connexió consolidada

+ Nodes d’Activitat / Interès

+ Connexions

Xarxa Consoldada i en creixement

_Des de un punt de vista abstracte, una ciutat és un medi on una sèrie d’individus mantenen una 
relació en una xarxa de convivència més densa i ramifi cada que fora del medi. Aquestes xarxes es 
componen de tres elements.

_Nodes d’Activitat :                                 Punt de la xarxa on hi ha voluntat de producció
_Node d’Interès:                                      Punt de la xarxa on hi ha voluntat de consum
_Connexions:                                            Element que uneix dos nodes com a mínim 

_Un important  punt d’activitat de les ciutats són els equipaments públics.  És un punt de 
relació per tots sense cap tipus de restricció. N’hi ha que no són de concurrència públi-
ca com les presons o els abastadors, i d’altres que sí, com les biblioteques o els centres cí-
vics. Tots però, són edifi cis que ofereixen serveis al ciutadà i són un important element dina-
mitzador d’allí on es troben. Potenciadors del lloc, les seves xarxes i de la seva identitat.

_Al conjunt Metropolità format per Girona i Salt hi ha 144 equipaments públics generals. 
Dels quals 131 pertanyen a la ciutat de Girona i 13 al municipi de salt.  Els podem veure re-
presentats al plànol de més amunt. També hi ha representat el sistema d’espai verds 
més signifi catius a nivell da ciutat. Un altre punt important de relació per als ciutadans.

_La primera evidència és que conforme  ens anem apropant al centre de la xarxa la den-
sitat és més gran, però la seva ocupació de sòl és més petita. Hi ha una gran àrea 
amb una densitat molt baixa. Una recta de regressió molt clara entre el centre de Gi-
rona i el centre de Salt i una corona d’equipaments perifèrica a la ciutat de Girona.  

_En general els equipaments de la perifèria de la ciutat són nodes connectats a grans vies de 
comunicació, ja que ofereixen serveis al conjunt de la població. Són equipaments sanitaris Com 
l’Hospital Josep Trueta o l’Hospital Psiquiàtric de Salt, que també ofereixen un important servei a 
tota la província. Equipaments d’abastament de bens de consum com l’aigua potable i aliments o 
abocadors. Equipaments educatius com centres d’investigació i un dels múltiples campus de la Uni-
versitat de Girona. També trobem equipaments que demanen una connexió física ràpida dins d’una 
gran extensió de territoris, com és el cas del parc de bombers o d’altres que consumeixen molta su-
perfície, com és el cas dels cementiris. Altres tipus d’equipaments que de vegade no són benvinguts 
per la població com és l cas de les penitenciaries. També hi ha excepcions, són equipaments que 
formen part e la xarxa interna dels barris perifèrics com poden ser centres escolars o biblioteques.

_A la zona intermitja de la cuitat també hi ha equipaments, però aquest, en general, for-
men part de les xarxes de proximitat dels barris i per tant no són representats. Ara que jo 
no m’explico aquets dèfi cit d’equipaments generals tant important. Sobretot per la més 
que evident congestió d’equipaments a la riba del riu onyar, és dir, al centre da la ciutat.

01. Calvet i Rubalcava
02. Salvador Espriu
03. Reina Sibila de Fortià
04. Catalunya
05. Pompeu Fabra
06. Hospital
07. Diputació
08. Josep Pla
09. Santa Susana
10. Constitució

11. Santa Clara (9-11)
11. Santa Clara (19-31)
11. Santa Clara (48-50)
12.  Eximenis_20 
13. Jordi de Sant Jordi 
14.  Independència
15. Correus
16. Jaume Vicens Vives
17. Carme (1-9)
18. Pedreres (1-9)

19. Alberda - Vern
20. General Marvà
21. Beates_1
21. Beates_2
21. Beates_3
22. Muralla
23. Mercè 12
24. Pere Sacoma
25. Vi
26. Bell•lloc

27. Auriga (1,2-4)
28. Pallol
29. Llibertat (24-50)
30. Mercaders
31. Castanyes
32. Sant Josep
33. Federico Fellini
34. Portal Nou 18
35. Eusebi Colomer i Pous
36. Raïm

37. Voltes d’en Rosés (7A-11)
38.  Cort Reial (15B)
39. Oli
40. Josep Ferrater i Mora
41. Correu Vell
42. Germans Marístes
43. Claveria (9-15)
44. Sant Domènec
44. Sant Domènec
45. Joan Fuster

46. Sant Feliu (9-31)
47. Institut Vell
47. Catedral
48. Lledoners
49.  Alemanys
50. Sant Feliu
51. Jurats_1
52. Jurats_2
53. Francesa
54. Jaume Pons i Martí (12acc)

55. Pou Rodó
56. Sant Pere 
57. Bellaire (1)
58. Maria dels 
Dolors Laffi  tte
59. Doctor 
Figueras
60. Àngel
61. Santa Llúcia
62. John Lennon

_El Barri Vell de Girona és d’origen romà i 
d’expanció mediaval. Per generar el plànol 
m’he basat en la posició de les places. La 
plaça era l’espai públic per excel·lència a 
l’edat mitjana. És al voltant de les places 
on es concentren els nodes d’activitat més 
importants. 
_He afegit els jardins dins de l’esquema, ja 
que actualment fan una funció molt impor-
tant com a espai de recés a la xarxa.
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_El plànol de sobre és un zoom del centre de la ciutat. El Barri Vell, Mercadal i la primera gran 
eixample industrial. Hi ha representades les connexions més importants i quasi bé tots els no-
des. Es mostren tots els del Barri Vell i Mercadal i els més destacats dels seus barris confrontants.
 
_A part dels equipaments locals dels barris podem trobar, bàsicament, tres ti-
pus d’equipaments al centre de la ciutat. Equipaments administratius, equi-
paments socials i culturals de caràcter general i equipaments de transports.

_Cal destacar que el Barri Vell, amb una superfície d’unes 34 hectàrees, concen-
tra el 53% dels equipaments de la zona i una tercera part dels equipaments ge-
nerals de la cuitat. Arriba a una densitat de 1,4 equipaments per hectàrea, el 
doble que mercadal, el següent en densitat 0,7  equipaments per hectàrea. 

_Aquest fenomen no és estrany, si tenim en compte les mateixes causes que pro-
voquen la turistifi cació. El mercat immobiliari busca la major rendibilitat de les se-
ves operacions, per tant, busca llocs on per el mateix preu del sòl no té tantes des-
peses de rehabilitació i derivades de les normatives de conservació. L’administració 
és un dels pocs ens amb prou poder econòmic per establir-se al centre da la ciutat. 

_Tot i que no és ben bé el mateix l’afecte d’aquesta dinàmica sobre el ba-
rri també es perjudicial, convertint-lo  a la llarga, en un “downtown” de-
sert en hores nocturnes. A pesar que l’activitat dels nodes manté una cert rela-
ció amb la resta de la ciutat, no ho fa de manera plena amb l’entorn immediat.    

_Una altra dada a considerar és la manca total de xarxa viària general al Ba-
rri Vell i gairebé inexistent al barri de Mercadal. Ho podem considerar una con-
tradicció si ho comparem amb la densitat d’equipaments abans esmentada.

_ La falta d’una xarxa general es substituïda per una rica xarxa local, això obliga a estacio-
nar el vehicle fora del casc antic. Fet que pot atenuar l’afecte “downtown” obligant al visi-
tant a fer servir la xarxa i en conseqüència participar de l’activitat de proximitat del barri. 


