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Com a tantes ciutat, a Girona el tren ha anat fortament
lligata l'imatge de la ciutat, imposant transformacions
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transformacions, en el seu dia es van ubicar a les vores
CAP NORD DEL VIADUCTE

i el creixemnt de la ciutat, van rodejar-se de nous barris
i noves infrastructures i amb el temps passa a pendre una
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4400m de sotarrament
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Des dels anys seixanta la taca urbana de Girona

condicionament i 'eixamplament.
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1977

06

proueixen abm l'aeroport Girona-Costa Brava,
l'autopista i l'aixecament del viaducte del tren
l'any 1973. Formaven part dels projectes de

08 CUA SUD DEL VIADUCTE
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espanyola en l'europea.

P
07

LLEGENDA
FASE TAV
TAV
08

APARCAMENT
FASE LINIA CONVENCIONAL
APARCAMENT
anat acompanyada pel pas del tren per
cota urbana de vies.
El viaducte elevat 7 m creua la ciutat de
Nord a Sud,creant frontera visual en el
sentit transversal de la trama urbana.
Genera buits, espais residuals en els

1981
El viaducte fou una obra important per a la ciutat
ja que pretenia resoldre el problema de mobilitat
de la ciutat.

ciutadans com a aparcaments.

1989.

font:COAC febrer 2006.
"...Entre las decisiones que se asumen y se valoran como
acertadas destacan:
1
(convencional y UIC). El acento en el incremento del

viatgers situat sota les vies, en els
progressivament cohesionada, amb unes relacions
molt intense entre totes les seves parts.

d'establiments comercials. Disposa de
capacidad de la red de carreteras existente.
2

en el
centro de la ciudad de Girona, en el punto donde

nivell superior hi circulen els trens, al
UIC, de los autobuses interurbanos y

vies, 3 andanes.

aparcamiento de

optimiza la eficiencia del conjunto de
infraestructuras y equipos destinados a la movilidad

mercaderies sitauda a uns 3 km al sud de
3

1991

la privada.
El

, en su paso por Girona

infraestructura, con un buen trazado ferroviario. Los
espacios de los taludes y viaductos liberados en

El parc central com a nexe entre barris deslligats
del centre de la ciutat. Es desenvolupa una primera
i substancial fase del Pla Especial del Sistema
tenir per objecte establir les bases

(...)
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del edificio, el funcionamiento de los distintos servicios

VIADUCTE

sector, que comprende la de los posibles usos asociados que

arquitectes.
Parc Central.

VIADUCTE
de la propuesta del estudio informativo y la trascendental

ESTRATEGIA

CONCEPTE

ARQUITECTURA

ESTRUCTURA

