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0.1. Introducció i antecedents 
 
Sobre l’àrea del sector Parador del Güell, objecte d’aquest Pla 
Parcial, hi ha recopilada una gran quantitat d’informació 
ambiental, atès que està situat a l’extrem de llevant les Hortes 
de Santa Eugènia, àmbit dels estudis preliminars pel Pla 
Especial de les Hortes de Girona i Salt – Hortes de Santa 
Eugènia, promoguts per l’Ajuntament, i realitzats per l’equip 
redactor format per Oriol Granyer, Marta Picó, Jordi Ferrer, 
Santi Llagostera, Pere Llimargues, Rafel Pujol i Albert Cortina. 
 
Aquests estudis es va acabar el setembre del 2000,  i tenen 
per tant com a marc urbanístic el Pla General anterior a la 
revisió aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme 
de Girona, en sessió de data 28 de febrer del 2002. Degut a 
aquesta circunstància d’impasse en el planejament general, 
aquest estudis no han estat aprovats, i el Pla Especial no s’ha 
desenvolupat. 
 
Amb tot, contenen gran quantitat d’informació del Patrimoni 
Natural i Històric de tota l’àrea  de les hortes, recollida i 
elaborada amb rigor. Resulten doncs un excelent  informe 
ambiental pel sector Parador del Güell, pel que amb caràcter 
informatiu, en cap cas normatiu, s’adjunten com annex. 
L’annex inclou, també amb caràcter informatiu i a manera de 
síntesi dels estudis, els plànos de propostes d’actuació. Es 
constata que l’ordenació proposada pel Pla Parcial present 
s’hi ajusta perfectament. 

 
 
 
 
En canvi, la revisió del Pla General modifica els criteris 
d’ordenació del sector, assumint i encaixant els criteris 
generals i bona part de les propostes d’actuació dels citats 
estudis prelimiars del PE de les Hortes, modificació del marc 
urbanístic que deixa obsoletes les seves conclusions i 
recomanacions urbanístiques. 
 
En el punt 0.2. Marc urbanístic, d’aquest informe ambiental, 
s’analitza des d’aquesta perspectiva, l’ordenació fixada pel 
sector en la revisió del PGOU de Girona vigent . 
 
Finalment, al punt 0.3. Conclusions, s’exposen les 
conclusions d’acord amb la informació dels estudis preliminars 
i l’anàlisi del planejament vigent d’aquest informe. Són 
conclusions pel sector Parador del Güell, i afecten únicament 
el seu àmbit. Per la resta d’àrea d’Hortes, el Pla Especial que 
les reguli haurà d’elaborar-ne de pròpies. 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.2. Marc urbanístic. Anàlisi de la revisió del PGOU de 
Girona vigent. 

 
 
Els estudis previs pel PE de les Hortes plantegen els objectius 
següents: 
 

- Mantenir una visió conjunta del territori 
- Descriure i diagnosticar l’estat actual de l’espai 
- Proposar actuacions a fi i efecte de protegir, ordenar i 

regular l’espai d’hortes. 
 
Els dos primers objectius, i la informació que se’n deriva, pot 
incorporar-se directament. Pel que fa al tercer, i en els seus 
aspectes urbanístics, caldrà resituar les actuacions que es 
proposen en el nou marc, definit per la revisió del Pla General. 
Es constata que els criteris generals dels estudis previs pel 
PE  de les Hortes han estat recollits en l’ordenació fixada. 
 
La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona, 
aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona, en sessió de data 28 de febrer del 2002, valora la 
importància de l’estructura ambiental de l’àrea, i delimita un 
sector que n’asseguri la seva protecció, amb les 
característiques següents: 
 

- Permet l’obtenció de les àrees destinades a la 
recuperació de les zones humides, i de l’espai de coixí 
entre les zones urbanes i les hortes. S’aprecia que 
només la seva titularitat i gestió pública pot assegurar- 

 
 
 
 

ne la viabilitat, en les condicions de tractament i usos 
recomanada pels estudis previs.  

 
- Les illes d’aprofitament privat es situen recolzades a 

l’avinguda Josep Tarradellas, separades de l’espai de 
les hortes i del Ter pels parcs. En aquesta banda es 
concentra per tant l’edificació, la vialitat i els serveis 
urbanístics. Es fixa una superfície màxima 
d’aprofitament privat del 30 % del sector. 

 
- Es proposa una vialitat rodada, amb accés i sortida a 

l’avinguda Josep Tarradellas, i s’elimina el vial que en 
l’antic PG, voltava els Maristes i travessava la sèquia 
Monar per conectar amb la carretera de Santa 
Eugènia. 

 
- Es preveu, a l’extrem sud, vora els Maristes una àrea 

d’equipaments esportius. També es fixa una àrea per 
resoldre l’aparcament pel transport escolar. 

 
 
 
 
 
 
 



0.3. Conclusions 
 
 
El Pla Parcial del sector Parador del Güell, concreta les 
determinacions del Pla General vigent, i les desenvolupa 
atenent les recomanacions dels estudis previe del PE de les 
Hortes, en els següents aspectes de la seva ordenació: 
 
 
Zonificació.  
 
Les illes d’aprofitament privat es situen recolzades a 
l’avinguda Josep Tarradellas. El desenvolupament del Pla, 
permetrà obtenir com a públics els terrenys de cessió, gairebé 
tres quartes parts de la superfície total del sector, i destinar-ne 
la seva major part a parcs. 
 
 A l’extrem nord, al marge del Ter, es recull la proposta de 
recuperar i potenciar els mulladius de la terrassa I del Ter 
amb la qualificació de Parc ecològico-paisatgístic.  
 
Al sud del camí del carrilet, un parc equipat d’amplada entre 
65 i 130 m i en tota la longitut del sector, articula la transició 
entre la ciutat i les hortes. En aquest parc, a l’extrem sud, vora 
els Maristes es preveu una àrea d’equipaments esportius. Per 
evitar un ús excessivament dur d’aquests equipaments, i en 
línia amb la informació dels estudis previs  pel PE de les 
Hortes, es limita l’edificabilitat d’aquesta zona al 0,10 m2 st / 
m2 de sòl net. 
 

 
 
 
Vialitat.  
 
Es proposa una vialitat rodada en un sol anell, que serveixi les 
peces d’equipaments i dotacions privats sense perjudicar la 
circulació de l’avinguda Josep Tarradellas. Si bé s’ha procurat 
articular-lo amb l’estructura existent de camins rurals, a 
efectes del tràfic rodat privat, pot considerar-se una via 
segregada. Des d’aquesta s’accedeix al nou aparcament pel 
transport escolar.  
 
L’ordenació preveu la recuperació d’un accés històric a les 
hortes des de l’àrea Maristes – Seguretat Social. 
 
 
Ordenació de l’edificació.  
 
Els paràmetres reguladors de l’edificació persegueixen 
controlar la permeabilitat visual del front de l’avinguda 
Tarradellas, i l’ajardinament de bona part de la parcel.la no 
edificada, fen-ho compatible, amb els usos previstos.   
 
 
Urbanització. 
 
Es preveu un sistema separatiu per les aigües pluvials, que 
un cop filtrades alimentaran la bassa del parc ecològic – 
piasatgístic. 



Protecció del patrimoni natural i històric.  
 
Es recupera i manté, en la proposta d’adequació dels espais 
públics, l’estructura de camins existents, i de canals de 
regadiu, així com dels seus distribuidors i bagants que puguin 
tenir interés.  
 
Es potencia a la terrassa I del Ter, al nord del camí del 
Carrilet, una zona humida, que s’alimenta dels excedents 
d’aigua de reg i de les pluvials recollides al sector, un cop 
filtrades. El mulladiu ha d’afavorir la recuperació de les 
comunitats faunístiques i vegetals de ribera. 
 
En tota l’àrea de parc, en l’adequació paisatgística de marges, 
camins i recs, s’utilitzaran saules com element identificador 
del paisatge de les hortes. Aquestes plantacions evitaran ser 
repetitives per no crear imatge de carrer, i anar 
acompanyades d’altres espècies autòctones com plàtans, 
freixes, pollancres, oms i roures. En els marges dels regs, 
s’afavorirà la vegetació de tipus hervaci que permeten 
l’arribada de la llum a l’aigua, en front dels canyers. 
 
La zona de parc, anirà sense pavimentar excepte els camis 
que es pavimentaran amb materials no contaminants.   
 
 
 
    Girona, novembre 2002 – febrer 2003 
    Pep de Solà-Morales Capdevila / arq. 
    NUMEROBIS arquitectes s.l. 
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1 L’ÀMBIT DE L’ESTUDI 

L’àmbit dels estudis preliminars per a la redacció del futur Pla especial de les Hortes compren, pel 
que fa al terme municipal de Girona, tota la franja no urbanitzada entre el barri de Sta. Eugènia i el 
Ter. 
 
L’àmbit queda definit al nord pel marge dret del Ter, a l’est per l’autovia del Güell, al sud per la 
Sèquia Monar i la façana de la ciutat com espai de fons, i a l’oest pel límit municipal entre Salt i 
Girona. (Veure Annex 1-Plànol A1) 
 

2 ANTECEDENTS 

Els estudis preliminars que es presenten descriuen i diagnostiquen l’estat actual de l’àmbit 
anteriorment esmentat i proposen noves actuacions per a la seva ordenació i gestió.  
 
Actuen com a antecedents per l’àmbit municipal de Girona els documents del planejament vigent  : 
 
- Pla General d’Ordenació Urbana de la ciutat  de Girona (1987)  
- Modificacions puntuals : Maristes i Can Marfà 

3 JUSTIFICACIÓ DELS ESTUDIS 

A la zona d’hortes i de deveses s’ha evidenciat al llarg dels darrers anys, amb independència del 
municipi (Salt o Girona), una desvinculació cada vegada més gran dels propietaris amb la terra. Això 
ha creat i crea encara, una situació d’abandonament i un canvi en l’estructura del territori. A més 
aquest canvi estructural arriba acompanyat d’un canvi d’hàbits en les pràctiques agrícoles que 
provoquen certs desequilibris. 
 
Cal pensar que, aquesta situació seguirà avançant de manera continuada per tal com s’estructura la 
societat d’aquests dos municipis i per tant, per tal mantenir la continuïtat dels usos tradicionals i del 
paisatge cultural, com a bé a protegir és del tot necessària l’ordenació de l’ús i la gestió d’aquestes 
hortes. El caràcter protector d’aquestes hortes i deveses ve assenyalat a Girona pel propi 
Planejament General.  
 
Davant d’aquesta situació els Ajuntaments de Girona i Salt, d’acord amb que cal obtenir una visió 
global de tot l’espai i amb independència dels límits administratius,  encarreguen de forma conjunta a 
Geodèsia, els estudis preliminars que constituiran la base per a la redacció i aprovació d’un Pla 
Especial de Protecció i Ordenació de les Hortes.  
 
També cal destacar la importància d’un Pla com aquest dins el marc del Programa Alba-Ter que 
persegueix la gestió integral de la conca del riu Ter. Els estudis previs que es proposen, més enllà 
de l’estricte àmbit municipalista, configuren un pas endavant i un nou model per aconseguir aquesta 
gestió integral del territori. 
 

4 OBJECTIUS 

Els objectius persseguits a través d’aquests Estudis Preliminars són els que s’indiquen a 
continuació: 
 
• Mantenir una visió conjunta del territori (independentment dels límits administratius entre Girona i 

Salt) que faciliti la gestió integral 
 
• Descriure i diagnosticar l’estat actual de l’espai (detecció d’elements d’interès i de 

problemàtiques) 
 
• Proposar actuacions dins l’àmbit estudiat a fi i efecte de protegir, ordenar i recular l’espai 

d’hortes. Aquestes actuacions hauran de ser recollides i desenvolupades a través d’un text 
normatiu constituït pel Pla Especial de les Hortes. 

 
• Proposar actuacions fora de l’àmbit d’estudi, relacionades amb l’accés a les hortes i la 

dignificació del paisatge a l’entorn urbà. Aquestes actuacions hauran de ser recollides pel nou 
Pla General d’Ordenació Urbana de Girona i/o les modificacions puntuals d’aquest. 
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5 EL PATRIMONI NATURAL 

5.1 EL MEDI FÍSIC 

5.1.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

Geològicament l’àmbit de les hortes és constituït pels materials aportats pel Ter al llarg del temps.   
 
Concretament en l’àmbit d’estudi hi trobem representades les terrasses I i II del Ter que configuren 
el relleu planer característic de les hortes, a voltes esglaonat en els límits entre terrasses.   
 
La terrassa I, que s’exten des del riu fins el carril bici Girona-Olot, és la més moderna i es troba 
constituïda pels materials aportats més recentment (graves, sorres i llims solts, amb còdols). La cota 
màxima d’aquesta terrassa des del riu és de 3m. d’alçada.   
 
La terrassa II és molt extensa (ocupa tot el pla de Girona i Salt) i per tant l’àmbit de l’estudi n’abarca 
només una petita representació. Els materials que constitueixen aquesta terrassa són més antics 
que els anteriorment descrits i s’anaren dipositant en llargs períodes de temps quan el riu discorria 
lliurament per la plana, canviant sovint el seu traçat i no existia regulació de l’aigua, la qual cosa 
permetia tenir un riu més energic capaç de transpotar gran quantitat de materials, que anaven 
configurant la plana. Aquesta terrassa constituïda per argiles i llims marrons, poc consolidats amb 
còdols pot arribar a tenir, lluny de l’àmbit d’estudi, 8 m d’alçada respecte el nivell actual del riu Ter.  

5.1.2 DIAGNOSI 

Els terrenys ocupats per les hortes en l’àmbit del terme municipal de Girona han estat treballats 
durant segles per la qual cosa es fa molt difícil reconèixer estructures geològiques antigues i 
d’interès, com ara antics cursos fluvials o barres de deposició. La topografia extremament planera 
també dificulta aquesta tasca de reconeixement. 
 
També la construcció d’esculleres artificials per a conduir el curs del riu i l’abocament de terres i 
residus són elements que han distorsionat el paisatge natural i que emmascaren els dipòsits 
geològics. 
 
Tots els terrenys que ocupen l’àmbit d’estudi són, a priori, perfectament aptes per al conreu degut a 
les seves característiques físico-químiques. Això no obstant, cal dir que els terrenys corresponents a 
la terrassa I tenen més proporció de sorres i còdols i per tant podem dir que presenten menor 
qualitat per al conreu que els terrenys de la terrassa II.  
 
D’altra banda cal destacar que l’àrea ocupada per usos diferents al conrreu (indústries de 
recuperació) pot presentar greus problemes de contaminació del sòl i de les aigües circulants.  

5.1.3 OBJECTIUS 

• Evitar l’artificialització del límit entre el riu i l’espai d’horta  
• Mantenir els terrenys de més qualitat per a l’ús d’horta. 

5.1.4 PROPOSTES 

• Mantenir l’ús d’ horta tradicional al llarg de tota la terrassa II, podent convertir els terrenys 
constituïts per la terrassa i a nous usos que tinguin un caràcter transicional entre el riu i l’espai 
d’horta. 

 
• Realitzar un estudi de la contaminació dels sòl i de les aigües en el sector ocupat pels 

recuperadors de ferralla que defineixi el sanejament apropiat d’aquesta àrea abans de la 
reconversió a qualsevol altre ús. 

 

5.2 L’AIGUA 

5.2.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

El Ter és l’element natural que permet el suministre d’aigua a tot l’àmbit d’estudi. L’aigua del Ter és 
captada per la Sèquia Monar a la resclosa de la Pilastra (Montfullà) i recorre tot el terme municipal 
de Salt, travesssant les hortes de Salt i Santa Eugènia fins a desguaçar a l’Onyar (Girona).  
 
La sèquia Monar, documentada dels segles IX i X, constitueix encara l’eix distribuidor d’aigua que 
s’ha utilitzat  des d’antic per a regar camps i hortes i per generar la força motriu de les fàbriques. La 
Sèquia Monar constitueix un dels elements culturals més interessants de l’àmbit d’estudi i el seu 
recorregut es manté encara intacte dins d’aquest àmbit malgrat el seu deteriorament en alguns 
trams. 

 

5.2.1.1 Els usos de l’aigua 

5.2.1.1.1 L’ús indústrial 
 
L’aigua com a recurs i la Sèquia Monar com a 
infraestructura són els elements que van 
permetre l’inici de la industrialització en 
aquestes contrades, tot i que ja des de més 
antic s’havien utilitzat aquests elements per al 
funcionament de molins i fargues. A l’àmbit 
d’estudi l’ús industrial ha acabat 
desapareixent, primer per la no dependència 
de força motriu pròpia a les indústries i 
finalment per la definitiva desaparició de les 
indústries que se’n servien. L’únic ús 
industrial de la Sèquia Monar (al terme 
municipal de Girona) és la generació 
d’energia elèctrica a la central del Molí del 
Mercadal.  
 
El manteniment de la Sèquia Monar ha estat a 
carrec des de temps històrics, dins l’àmbit 

d’aquest estudi, de les indústries tèxtils que se’n servien. Amb el pas però de les minicentrals a 
mans privades que, venen a la xarxa elèctrica convencional, hi ha hagut un desenteniment 
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d’aquesta tasca. El mal estat de la sèquia s’agreuja tant per la manca de manteniment com per la 
tendència a acumular l’aigua abans dels salts elèctrics i produïr així més quilovats. Aquesta 
acumulació exerceix una forta pressió sobre les parets del canal fetes de maçoneria. Només quan hi 
ha problemes greus s’actua puntualment. 

5.2.1.1.2 L’ús agrícola 
 
De la Sèquia Monar se’n deriva l’aigua que permet el reg de les hortes a través dels anomentats ulls 
(sortides d’aigua de la sèquia). Al tram de sèquia que, travessa les hortes de Santa Eugènia s’hi 
localitzen tres ulls. Aquí neixen els recs principals a partir dels quals es va constituint una xarxa 
jerarquica que arriba a regar totes les hortes. 
 
Associada a la transformació d’usos que pateixen les hortes (pas de l’ús professional a l’ús social) 
sorgeixen problemes en el manteniment de la xarxa (veure capítol 6) i en l’ús de l’aigua. 
Especialment les tasques hortícoles són efectuades de forma massiva els dissabtes, la qual cosa 
provoca a vegades problemes en l’ús de l’aigua (en manca els dissabtes però en sobra la resta dels 
dies).  
 

5.2.1.2 La quantitat 

La concessió que regula el pas d’aigua procedent del Ter per la Sèquia Monar estableix una 
quantitat de 3m3/s. Això no obstant el cabal mitjà anual que passa per la sèquia varia entre 4 i 6 
m3/s, ja que ningú en regula la derivació.  
 

CABALS DERIVATS A LA SÈQUIA MONAR         m3/s 
Santa Eugènia O N D G  F M A M J j A S Cabal mitjà

87-88 4,11 5,29 7,42 6,63 6,60 6,45 7,40 7,16 6,15 6,03 6,08 4,8 6,18 
88-89 6,54 6,80 7,98 4,37 6,10 2,44 5,79 6,12 6,70 4,79 6,16 6,51 5,86 
89-90 5,22 4,97 5,57 5,06 3,14 3,96 2,52 1,62 2,68 3,71 4,3 2,47 3,77 
90-91 3,53 0,99 0,01 0,00 0,00 0,25 1,50 1,56 3,54 3,07 4,11 4,34 1,91 
91-92 0,69 5,12 4,07 4,33 8,65 8,89 3,69 3,39 3,76 2,89 3,30 2,30 4,26 
92-93 2,23 2,32 1,85 1,93 1,52 4,12 4,12 5,56 7,52 7,21 6,78 6,82 4,33 
93-94 5,08 5,66 3,48 4,48 3,70 1,37 4,88 5,11 4,44 5,95 7,27 6,26 4,81 
94-95 6,29 7,53 4,57 4,90 4,78 3,94 1,74 2,02 5,13 5,03 5,60 5,85 4,78 
95-96 6,02 7,40 6,95 5,28 0,00 0,05 3,57 7,77 2,4 3,94 2,29 5,44 4,26 
96-97 5,97 6,13 6,01 7,02 6,97 6,07 5,70 4,23 6,3 3,99 4,21 5,75 5,70 
97-98 4,75 4,06 4,65 5,00 4,56 4,09 4,77      4,55 

Mitjana 4,70 5,39 5,20 4,91 4,60 4,13 4,45 4,30 4,51 4,35 4,60 4,62 5,01 
Taula 1. Mitjana dels cabals mensuals circulants per la sèquia Monar 
 
 
No es coneix quina és la quantitat d’aigua derivada de la sèquia per a usos agrícoles. Generalment 
la quantitat d’aigua que es distribueix entre els regants no ha estat un problema, hi ha aigua suficient 
per a tots els usos, en tot cas els problemes deriven de: 
 
 la repartició d’aquesta aigua en el temps (s’utilitza en una franja horària reduïda)  
 l’ús industrial que en fan les L’acumulació d’aigua abans dels salts fa que els nivells a la sèquia 

disminueixin considerablement baixant per sota els ulls que distribueixen l’aigua cap a les hortes.  
 

Això no obstant els últims dos anys la Generalitat ha establert 
un decret per d’adopció de mesures excepcionals en relació a 
la utilització de recursos hidràulics (decret 94/1999 de 6 d’abril i 
decret 168/2000 de 2 de maig) que ha regulat el cabal d’aigua a 
la sèquia deixant circular per aquesta, l’any 1999 (des de l’abril 
fins un període màxim corresponent al mes de desembre), 
només l’exedent per sobre dels 2 m3/s que ha de portar el Ter i 
l’any 2000  1 m3/s durant els mesos de març a octubre. Aquesta 
mesura, igual que la gestió que fan les minicentrals, fa que en 
ocasions els nivells de la sèquia baixin per sota dels ulls i en 
alguns sectors no es pugui derivar aigua i per tant no es pot 
regar. 
 
 

5.2.1.3 La qualitat 

 
La qualitat de l’aigua ha anat patint canvis al llarg del darrer segle paral·lels als canvis de qualitat de 
l’aigua al riu Ter i al desenvolupament socioeconòmic de la conca. 
 
Fins als anys seixanta la qualitat de l’aigua devia ser acceptable (hi ha referències orals de la 
presència de bioindicadors de qualitat com les nàiades i la llúdriga, veure capítol 5.3). 
 
Dels seixanta als vuitanta la qualitat va devallar de manera important, degut al creixement industrial i 
urbanístic a l’àmbit de l’estudi i a tota la conca en general (hi ha referències verbals que a la sèquia 
Monar no hi havia el poblament d’hidròfits actual). Aquest creixement no va anar acompanyat d’un 
desenvolupament paral·lel de sistemes de sanejament fet que va anar en detriment de la qualitat de 
les aigües. 
 
La crisi industrial, al final dels vuitanta, que propicia el cessament d’activitats molt contaminants, i 
l’impuls de les polítiques de sanejament d’aigües en la darrera dècada fan que avui dia la qualitat de 
l’aigua s’hagi anat recuperant progressivament. Malgrat tot encara existeixen abocaments directes a 
la sèquia que caldria determinar i subsanar. 

5.2.2 DIAGNOSI 

 Conflicte entre usos hidroelèctics i agrícoles. 
 Conflicte entre els propis usos agrícoles 

5.2.3 OBJECTIUS 

 Conservar el recurs aigua quantitativament i qualitativament 
 

5.2.4 PROPOSTES 

 Constitució de la comunitat de regants i usuaris de la Sèquia Monar 
 Elaboració d’un pla de gestió del recurs per regular l’oferta i la demanda 
 Incidir en la gestió de l’aigua del Ter a nivell autonòmic 
 Determinar i connectar a la xarxa de sanejament tots els habitatges que actualment aboquen les 

seves aigües residuals a la Sèquia. 
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 Fomentar mètodes de reg més eficients que el reg per inundació. 
 Oferir formació i incentius per a la minimització de l’utilització d’adobs, fertilitzants, herbicides i 

pesticides. 
 Gestionar els excedents d’aigua de reg per a la creació de noves zones humides d’interès 

natural i la restauració de la ribera del Ter. 

5.3 LA FAUNA 

5.3.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

5.3.1.1 La fauna autòctona: 

La fauna de les hortes és la pròpia d’indrets humanitzats, amb amplis espais oberts intensament 
treballats. El poblament faunístic es caracteritza doncs per la presència d’espècies de marcat 
caràcter antropòfil i oportunista – p.ex. garses, estornells, granota verda- i no presenta elements 
coneguts d’interès destacat. 
 
Els camps llaurats i fresats són un hàbitat d’alimentació i descans aprofitat a les èpoques de pas per 
limícols en migració (xivitones, corriols,…). 
 
Aquests indrets també són aprofitats, cada cop més freqüentment i durant més temps, com a lloc 
d’alimentació pels esplugabous (Bubulcus ibis) que tenen els seus dormiders a les ribes del Ter. 
Així, s’ha convertit en habitual la imatge de grups d’aquests ocells seguint els tractors mentre 
llauren. 
 
 
Els marges de rec amb canyes i bardisses són utilitzats per espècies de bardisses i marges fluvials 
com cargolets, cueretes, rossinyols i altres. 
 

Pel que fa als mamífers autòctons destaquen per 
la seva abundància els eriçons (Erinaceus 
europaeus) perfectament adaptats a la dinàmica 
canviant de les hortes.  
 
Caldria estudis detallats dels micromamífers, 
grup poc estudiat en aquest espai, i del qual 
podrien haver-hi representants interessants entre 
els quiròpters (rates-pinyades). 
 
D’altres mamífers, de més talla, com el conill 
(Orictogalus ), la geneta (Genetta genetta) i el 
senglar (Sus scrofa), també són presents a 
l’espai. 
 
Entre els amfibis és particularment abundant el 
tòtil (Alytes obstetricans), espècie lligada als 
safreigs de rentar les hortalisses. També són 
comuns a l’espai les reinetes (Hyla meridionalis) i 
la granota verda (Rana perezzi). 

 

Entre els rèptils són comunes les sargantanes (Podarcis hispànica), els dragons (Tarentola 
mauritànica) i la serp verda (Malpolon monspessulanum). La  presència de la serp d’aigua (Natrix 
maura) ens indica la regularitat del cabal d’aigua als recs principals. 
 
Els invertebrats són poc coneguts i mereixedors d’estudis particulars de detall. Sorpren però la 
quantitat d’invertebrats que habiten els recs: cargols d’aigua dolça, sangoneres,… 
 

5.3.1.2 Les espècies introduïdes d’expansió recent: 

El cranc americà (Procambarus clarkii), arribat fa pocs anys, s’ha estès considerablement. Els recs 
d’aigua permanent amb marges i llera naturals constitueixen un hàbitat que l’espècie sap aprofitar 
eficientment. 
 
El visó americà, que depreda sobre l’espècie anterior i altres amfibis autòctons, també és comú tot i 
que difícil de veure. 
 
Finalment, el gripauet pintat (Discoglossus pictus) també és una espècie nouvinguda que ha anat 
augmentant els seus efectius en els darrers temps. El seu caràcter oportunista fa que aprofiti els 
llocs més insòlits –basses temporals, pericons de rec,….- per reproduir-se. 
 
Cal en aquest capítol fer esment de l’alliberament de cigonyes promogut per l’Ajuntament de Salt 
amb l’objectiu d’esdevenir espècie simbòlica per a la recuperació de les hortes i les deveses. Tot i 
que es tracta d’una espècie autòctona al país, no hi ha constància històrica de la presència de 
l’espècie com a nidificant en l’àmbit de l’estudi (sí que consta la seva presència com a au de pas en 
els seus viatges migratoris cap al sur).  
 
Les cigonyes alliberades a Salt usen les hortes de Girona com a àrea d’alimentació i de descans. 
Així, és fàcil observar-les alimentant-se en horts fresats recentment i als recs d’aigua permanent o 
descansant sobre parets i a les capçades d’arbres destacats. 
 

5.3.1.3 Les espècies autòctones d’extinció recent 

Es té constància de la presència fins a mitjans del segle XX de dues espècies avui extingides: 
 
• La llúdriga 
• Les nàiades 
 
Les llúdrigues foren perseguides fins a l’extinció per aprofitar la seva pell, molt preuada a l’època. El 
sistema de cacera fet servir era l’empait amb gossos quan la Sèquia i els recs es buidaven per a 
dur-hi a terme feines de neteja i mateniment. 
 
Les nàiades eren comunes a la Sèquia i als recs d’aigua permanent i eren recol·lectades com a 
recurs alimentari de ciutadans sense gaires recursos, encara que no gaire apreciades pel seu gust a 
llot.  L’extinció d’aquests moluscs d’aigua dolça devia anar lligada a la pèrdua de qualitat de les 
aigües en l’època d’apogeu urbanístic i industrial de la zona. Al no haver localitzat restes de 
conquilles no podem saber de quina espècie de nàiada es tractava, encara que molt probablement 
fóssin moluscs del gènere Unio  com els encara presents en afluents tributaris del Ter propers a 
l’àrea d’estudi. 
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5.3.2 DIAGNOSI 

La proliferació de crancs americans pot arribar a malmetre l’estructura de la xarxa de rec. Aquests 
invertebrats construeixen galeries als marges dels recs que poden ocasionar pèrdues d’aigua i 
esllavissaments importants, com ja passa per exemple als recs del Delta de l’Ebre. 
 
L’abandonament dels safareigs pot significar una pèrdua d’indrets de reproducció per espècies 
d’amfibis autòctones, com el tòtil, especialment adaptades a aquests indrets. 
 
El visó americà i el cranc americà poden depredar sobre les larves i els adults d’espècies d’amfibis 
autòctones. 
 
Les altes densitats de cranc americà i gripauet pintat son una nova font de recursos tròfics per 
espècies interessants com ara les cigonyes recentment introduïdes. 

5.3.3 OBJECTIUS 

• Mantenir els llocs amb aigua permanent – recs primaris i safareigs- per potenciar les comunitats 
d’amfibis. 

• Mantenir els arbres exemplars i vells per afavorir les comunitats ornítiques. 
• Potenciar hàbitats nous -tipus aiguamolls- i restaurar els hàbitats de ribera per a fomentar les 

espècies d’ambients humits I riberencs. 
 

5.3.4 PROPOSTES 

• La creació de zones humides ( braç del Ter vell i parc fluvial) amb l’aigua que es vessa dels recs 
al Ter i al Güell permetria l’assentament ràpid de comunitats faunístiques lligades a ambients 
lacustres.  

 
Aquest fet ja s’observa en els aiguamolls que es formen a les hortes quan els recs no desguassen 
correctament o quan la Sèquia pateix pèrdues per fisures i trencaments dels seus marges. 

5.4 ELS ARBRES SINGULARS 

5.4.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

5.4.1.1 Les saules: 

Els arbres que havien caracteritzat històricament el paisatge de les hortes eren els fruiters i les 
saules. 

 
Les saules es situaven resseguint els recs, els camins i al davant 
de les barraques d’horta. La seva funció era múltiple: servien de 
fites per delimitar partions, ombrejaven les barraques i els camins i  
servien de suport per a les canyes tallades. A més la poda 
tradicional de la saula, arranant tota la capçada cada any, 
proporcionava vares per als treballs de l’horta. 
 
 
Encara són presents a l’espai saules antigues podades a la 
manera tradicional tot i que als darrers anys s’han mort 
expressament molts d’aquests arbres. Els troncs secs, difícils de 
tallar pel seu diàmetre, resten com a testimoni d’aquests abres 
exemplars. 
 
 
 

 

5.4.1.2 Els fruiters 

Els fruiters – cirerers, figueres, albarcoquers, 
pruners, pomeres, codonyers…- es situaven 
als marges de les parcel·les d’horta i 
resseguint els camins.  
 
Degut a que els fruiters són, generalment, 
espècies de desenvolupament ràpid però de 
vida curta, no s’han conservat exemplars vells 
amb varietats antigues de fruita.  
 
Molts arbres fruiters antics van desaparèixer a 
mitjans de segle XX amb la mecanització de 
les feines agrícoles. Els arbres, que no 

destorbaven quan es llaurava amb matxo o cavall, van esdevenir una nosa per llaurar amb els 
tractors.  
 
Actualment, amb l’adveniment del sistema de micro-arrendaments de les hortes i l’evolució de l’horta 
professional cap a horta de lleure, es tornen a plantar fruiters. Aquests arbres són encara de mides 

modestes i generalment de varietats de fruita 
modernes i al·lòctones. 

5.4.1.3 Altres arbres destacats: 

 
Altres arbres d’interès per la seva mida són: 
 
• un pollancre de mides excepcionals pel que 

fa al diàmetre del tronc i a l’alçada de l’arbre 
• alguns noguers amb amplades de capçada 

notables. 
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5.4.2 DIAGNOSI 

Les saules antigues desapareixen progressivament. Aquests arbres abans útils per múltiples 
funcions han esdevingut una molèstia amb la microparcel·lació de les propietats.  
 

5.4.3 OBJECTIUS 

• Protegir i conservar les saules antigues existents. 
• Utilitzar les saules en les plantacions d’adequació paisatgística que es realitzin en el sí de  

l’espai. 
• Revaloritzar aquesta espècie com a element identificador del paisatge de les hortes. 

5.4.4 PROPOSTES 

• Utilitzar saules en les plantacions d’adequació paisatgística que es facin resseguint els marges 
dels camins públics. Aquestes plantacions han d’evitar ser repetitives, per no crear “imatge de 
carrer”, i anar acompanyades amb combinacions d’altres espècies autòctones pròpies de l’indret 
(freixes, pollancres, oms, roures,….).  

• Protegir les saules antigues i els altres arbres destacats. 
• Difondre l’interès històric i cultural d’aquests arbres per que es tornin a utilitzar per ombrejar 

barraques d’horta. 
• Crear itineraris de divulgació que passin pels arbres més destacats. 
• Realitzar una carta d’espècies a utilitzar en els treballs de gestió i manteniment de l’espai. 

5.5 LES COMUNITATS VEGETALS NATURALS 

5.5.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

En tractar-se d’un espai intensament usat des d’antic pràcticament no hi ha comunitats vegetals 
naturals, tret de la vegetació dels marges, dels erms i dels recs. 
 
Els marges dels conreus i els camins són poblats per vegetació ruderal sense massa interès botànic. 

5.5.1.1 Les comunitats dels marges dels recs: 

La vegetació dels marges dels recs pot ser de 
dos tipus en funció de l’ús que en fan els 
hortalans: 
 
• Marges amb canyers 
• Marges herbacis 
 
Tot i que en ambdos casos les comunitats 
vegetals que s’hi desenvolupen no tenen un 
especial interès sí que la seva diferent 
estructura determina l’establiment o no 
d’interessants comunitats d’hidròfits a l’interior 
del rec. 
 

Als talussos amb canyers l’ombra densa de les canyes impedeix el desenvolupament dels hidròfits. 

5.5.1.2 Les comunitats d’hidròfits: 

En canvi els recs oberts, amb talussos estassats permanentment i vegetació herbàcia ruderal, 
permeten l’arribada de molta llum a l’interior del rec i afavoreixen el desenvolupament d’ hidròfits 
interessants. 
 
A continuació s’indiquen les espècies observades durant el treball de camp: 

 
Lycopus europaeus (malrubí d’aigua) 
Samolus valerandi (dolceta) 
Myriophyllum spicatum (mil-fulles) 
Callitiche stagnalis 
Potamogetum crispus 
Potamogetum nodosus (llengua d’oca) 
Potamogetum pectinatus 
Zanichellia palustris ssp. peltata 
Chara sp. 
 
Els hidòfits són una font de recursos tròfics 
important per a espècies herbívores d’animals 
(p.ex. els ànecs), a més d’un hàbitat utilitzat per a 
nombroses espècies en algun moment del seu 
cicle vital (algues epífites, zooplàncton, indret de 
posta per amfibis,….). 

5.5.2 DIAGNOSI 

Els hidròfits presents a l’espai s’han de considerar 
d’alt interès doncs alguns d’ells (Potamogeton 
crispus, Potamogeton pectinatus,…) són espècies 
que han esdevingut rares o estan pràcticament 

extingides a comarques veïnes com la de la Selva, d’on es tenen referències de la seva presència 
encara en temps recents. 
 
Tot i que aquestes comunitats es troben també ben desenvolupades als rabeigs del Ter, la funció 
que, des d’una perspectiva ecològica, tenen les comunitats presents als recs de Girona i Salt és 
d’actuar com a reservori d’espècies per, en cas d’ocórrer episodis catastròfics al riu, servir de nucli 
recolonitzador de l’espai fluvial.   
 
L’ús d’herbicides per mantenir nets d’herba els marges dels recs afecta també les espècies 
d’hidròfits. 
 
L’ús de fertilitzants en excés empitjora la qualitat de les aigües dels recs afavorint el 
desenvolupament d’espècies més nitròfiles (tipus algues verdes filamentoses). 
 
L’artificialització per pavimentació de marges i lleres impedeix l’assentament d’hidròfits.   
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5.5.3 OBJECTIUS 

• Mantenir i fomentar les comunitats d’hidròfits per la seva excepcionalitat en el context del país.  

5.5.4 PROPOSTES 

• Cal endegar iniciatives per mantenir els recs amb els marges i  les lleres naturals. 
• Cal mantenir els treballs que mantenen la vegetació de tipus herbaci i permeten l’arribada de 

llum a l’aigua. És a dir cal limitar l’expansió dels canyers. 
• Cal recular l’ús incontrolat i abusiu d’herbicides. 
• Cal informar sobre el bon ús dels fertilitzants per no utilitzar-los en excés. 
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6 EL PATRIMONI CULTURAL 

6.1 LA XARXA DE REG 

6.1.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

La xarxa de rec es pot jerarquitzar en quatre nivells:  

6.1.1.1 La Sèquia Monar:  

És el canal que deriva aigua del Ter fins a l’Onyar i subministra l’aigua a la xarxa de recs del Pla de 
Salt I Sta. Eugènia. 

6.1.1.2 Els recs primaris:  

Són recs permanents, porten aigua constantment des de la Sèquia Monar al Ter o al Güell.  

6.1.1.3 Els recs secundaris:  

Són recs intermitents que distribueixen l’aigua dels recs principals fins als recs terciaris de les 
finques que cal regar. 

6.1.1.4 Els recs terciaris:  

Són els petits recs que serveixen per regar per inundació les parcel·les d’horta. 
 
Tipologia: 
Normalment es tracta de recs descoberts amb marges i llera 
de terra. Excepcionalment trobem algun tram de rec canalitzat 
amb paret de rierencs. En alguns trams els recs són coberts 
mitjançant volta de rajols o lloses de pedra de Girona. Alguns 
recs terciaris també poden ser coberts, en aquest cas amb 
rierencs, rajols o tubs de fibrociment, PVC o PE. 
 
Actualment els marges es van artificialitzant amb parets 
d’obra, recobriments de ciment o recobriments de materials 
industrials de rebuig (xapes, plàstics, vidres,…). 
 

6.1.2 DIAGNOSI 

Mentre l’activitat principal de les hortes ha estat associada a 
motius professionals la xarxa de reg s’ha mantingut en bones 
condicions (es realitzaven neteges periodiques sota la 
organització dels propis regants). Quan l’ús principal s’ha 

tranformat i esdevé per motius socials s’ha abandonat el manteniment cooperatiu el que produeix 
una degradació avançada de la xarxa de reg que es fa ben palesa per la: 
 

 pèrdua progressiva de la fesonomia 
natural dels recs deguda a les 
estabilitzacions dels marges realitzades 
amb materials diversos. 

 
 manca de manteniment de la secció dels 

recs, dels desguassos i de retirada dels 
materials sedimentats. 

6.1.3 OBJECTIUS 

• Mantenir la xarxa primària i secundària 
amb la seva fesonomia original de 
marges i lleres naturals (traçat, secció). 

6.1.4 PROPOSTES 

• Desmantellar els trams de marges canalitzats. 
• Articular mecanismes de manteniment i estudiar la possibilitat d’incorporar en alguns casos nous 

sistemes d’aillament per evitar les pèrdues d’aigua (geotextils,...). 

6.2 ELS PONTS I LES PASSERES: 

6.2.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

6.2.1.1 Els ponts 

Els ponts antics són fets amb volta de rajol i baranes de paret de rierencs relligats amb morter de 
calç. Les baranes poden ser coronades amb rajol o lloses de pedra de Girona. El ferm és de sorra 
batuda o el propi rajol de la volta (en els casos de més desgast). Normalment les parets són 
arrebossades amb morter de calç. 
 
Els ponts nous són construïts amb bigues de ferro i les baranes d’obra o metàl·liques (barreres de 
seguretat viària de tipus bi-ona).  
 
Els ponts s’han anat deteriorant amb el pas del temps: es despren l’arrebossat de morter de calç, es 
desprenen les lloses de pedra de les baranes, es desgasta la plataforma pel pas de vehicles... 
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6.2.1.2 Les passeres 

Les passeres antigues per donar accés a les finques o 
per creuar recs són fetes amb lloses de pedra de 
Girona.  
 
En el cas d’accessos amples (amplada d’un vehicle) que 
creuen un rec, també s’observen passeres amb volta de 
rajol. 
 
Més modernament les passeres s’han fet amb tota 
mena de materials: fusta, metall i altres materials 
industrials. 

6.2.2 DIAGNOSI 

Cal efectuar treballs de manteniment i restauració dels 
ponts existents. 
Les noves passeres ja no es construeixen amb pedra de 
Girona, fet que era característic d’aquestes hortes.  

6.2.3 OBJECTIUS 

• Evitar la degradació irreversible d’aquests elements patrimonials i recuperar-ne l’aspecte original. 
 
• Recuperar l’ús de la pedra de Girona com a element constructiu, o fer-ne una trasllació 

conceptual moderna de color,... 

6.2.4 PROPOSTES 

• Restauració dels ponts. 
• Elaboració de l’inventari de passeres.  
• Protecció de les mateixes.  
• Incentivació de l’ús de la pedra de Girona per a la construcció de noves passeres. 
• Substitució de passeres modernes fetes amb materials de rebuig per passeres de pedra o pedra 

artificial. 

6.3 ALTRES ELEMENTS HIDRÀULICS 

6.3.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

6.3.1.1 Distribuïdors 

 
Són elements que col.locats de través 
en un rec permeten la distribució i 
regulació de l’aigua cap uns recs i 
altres. Els trobem bàsicament en els 
recs primàris i secundaris. 
Els més antics són construïts amb 
pedra de Girona i presenten forats 
arrodonits a diferents nivells que 
permeten el pas de l’aigua. Veure 
Figura 1 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1 .Esquema d’un distribuïdor antic, situat al reg que serveix de terme entre Salt i Girona i 
construït amb lloses de pedra de Girona 

 
 
Els distribuïdos moderns imiten les formes dels antics però són fets amb ciment irajols. N’existeixen 
de moderns d’obra. 
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6.3.1.2 Encaixos pels bagants 

Els bagants són petites comportes, generalment metal.liques, que permeten la reculació de l’aigua  
(obrir o tancar el pas de l’aigua en un rec). Els més antics s’encaixen sovint en peces de pedra de 
Girona que presenten un tall. 
 

 

Figura 2 Esquema d’un bagant 

 
Modernament els encaixos pels bagants s’han fet amb materials d’obra (ciment, rajols,….) i 
materials industrials (guies i perflils metàl·lics). 
N’existeixen de moderns d’obra. 

6.3.2 DIAGNOSI 

Ja no s’utilitza la pedra de Girona per a la construcció de distribuïdors i bagants. Actualment es 
construeixen d’obra.  

6.3.3 OBJECTIUS 

• Conservar els distribuïdors i bagants més antics recuperant-ne l’aspecte original   
• Recuperar l’ús de la pedra de Girona com a element constructiu 
 

6.3.4 PROPOSTES 

• Caldria regular els usos dels elements hidràulics, o la creació d’una comunitat de regants. 

6.4 ELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS:  

6.4.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

6.4.1.1 Els masos i les cases dels hortalans 

6.4.1.1.1 Cal Gras 
 
Considerat el més antic i dels més 
interessants masos de les hortes de 
Girona, presenta un sol volum de teulat 
a dues vessants amb planta baixa i 
dues plantes pis. Els murs de 
maçoneria són de pedra arrebossada 
amb morter de calç i a la façana sud 
encara conserva tot el seu parament 
amorterat. No és una construcció 
habitada i el seu estat va a precari, tot i 
així però té elements d’interès 
arquitectònic a les llindes i brancals de 
pedra treballada, a les finestres de la 
part sud i est de les façanes. S’aprecia 
que va ser afegida d’antic una nova 
construcció en sentit d’eix est-oest. Al 
seu voltant existeixen tot un seguit de 
petits volums, on els més significatius 

són els de finals del segle passat i que caldria conservar. Es proposa la seva catalogació al 
patrimoni arquitectònic de Girona i la preservació com a lloc d’espai col.lectiu al futur pla especial de 
les hortes.      

6.4.1.1.2 Ca l’Escolà 
 
Masia en ús agrícola composada de 
tres cossos amb planta baixa i pis o 
terrassa, on el seu aspecte actual és 
de mitjans dels anys 60 
aproximadament. Es interessant el 
color de les façanes que recorda als 
colors terrossos si bé una mica més 
pujat. Caldria un tractament diferent a 
les baranes de la terrassa, i escollir 
unes altres tonalitats de color per 
portes i finestres. La franja de sòcol de 
protecció s’hauria de tractar també de 
color diferent. Es proposa la 
catalogació i preservació volumètrica i 
de silueta. 
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6.4.1.1.3 Can  Paquetilla  
 
Casa masia  arrebossada i pintada dels 
voltants dels anys 50, presenta una fisonomia 
amb obertures de desenvolupament 
horitzontal típiques de l’època. Pot 
considerar-se doncs la darrera generació de 
cases de pagès al camp català. Amb un únic 
cos prominent  i la coberta a dues aigües. Es 
proposa la catalogació, preservació del volum 
actual i possibilitats d’altres tons a les 
façanes.  
 
 
 
 
 

6.4.1.1.4 Can Po Vell 
 
Mas sense habitar amb una estratègica 
col.locació a les hortes. Presenta elements 
constructius interessants a les finestres i 
encara conserva tota la pell de morter i color 
de calç a les seves façanes. Cal un estudi 
dels elements  de tancament de la zona 
davantera amb el portal d’entrada, el jardí... 
Es proposa la rehabilitació, reutilització, 
catalogació, i preservació del perfil 
volumètric... 
 
 
 
 
 

6.4.1.1.5 Can Po Nou 
 
Masia inmediata al costat de Can Po Vell,  
presenta diferents volums i construccions de 
diferents époques sense un específic valor 
arquitectònic d’estil, i amb un denominador 
comú d’época de construcció dels anys 60. 
Cal fer atenció alhora als elements arbrats de 
fulla perenne com són certes espècies 
d’avets existents que malmeten la fesomia 
mediterrània de les hortes. Es proposa un 
estudi acurat de colors de façana i la 
impossibilitat del seu augment volumètric 

6.4.1.1.6 Can Soy 
 
Construcció de mas d’horta en ús 
agrícola dels anys quaranta, de planta 
baixa i dos pisos i ben aprop del Güell. 
Presenta dos cossos principals i 
d’altres més minsos afegits al seu 
voltant. Es va retocar als anys 60 en el 
seu cos principal més baix. Conserva 
bé la unitat textural amorterada i 
alhora també la volumètrica. Si fos el 
cas es proposa la seva reutilització 
com a lloc d’equipaments,... 
 
 
 
 
 

 
 

6.4.1.2 Les cases de la bric a de Can Marfà 

 
 
Conjunt arquitectònic de cases en 
línia de planta baixa i pis, arran de 
carrer a la part sud i  amb hort a la 
seva part nord. Presenten un estat 
de conservació irrecular depenent 
dels ocupants que hagi tingut, i són 
però una bona mostra d’habitatges 
obrers de principis de segle. Es 
proposa la seva restauració i 
reutilització com a equipaments. 
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6.4.1.3 Les barraques d’horta  

6.4.1.3.1 Les barraques d’horta antigues 
 
Forma: teulat inclinat d’una sola aigua. 
Materials:parets de rierencs relligats amb morter de 
calç. Arrebossat amb morter de calç. Teulat de 
teula. Portes de fusta. Llindes d’obertures 
(finestres, portes) de rajol massís. 
Mides: Diferents mides però mateix material, o 
tonalitat cromàtica molt semblant 
 
 
 

6.4.1.3.2 Les barraques d’horta de mitjans del 
S.XX 

 
Forma: Dues aigües 
Materials:parets de rajol massís. Arrebossat amb 
morter de calç. Teulat de teula o rajol. Portes de 
fusta. Llindes d’obertures (finestres, portes) de rajol 
massís. 
Mides: Diferents mides però mateix material o 
tonalitat cromàtica. 
 
 
 

6.4.1.3.3 Les barraques d’horta de finals del S.XX 
 
Forma: diverses 
Materials:Parets de fusta, planxa metàl·lica, vidres, fibrociment, plàstics i altres materials industrials. 
Teulat d’uralita o planxa metàl·lica o plàstic. 
Mides: N’existeixen de diferents mides. 
 
 
 
Veure Figura 3 Evolució de les barraques d’horta 
 
 

 

Figura 3 Evolució de les barraques d’horta 
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6.4.1.4 Els safarejos 

 

6.4.1.4.1 El safareig públic 
 
Es tracta de l’antic safareig públic del poble de Sta. 
Eugènia de Ter. 
El safareig recull les aigües del rec que discórre 
resseguint la paret oest de Can Marfà.  
Actualment té les obertures tapiades i la coberta 
parcialment ensorrada. Les parets semblen en bon 
estat de conservació. El seu interior conserva encara 

l’estructura d’obra per a rentar la roba.  
Hidràulicament el safareig és encara funcional. L’aigua que circula i ompla el safareig després 
alimenta el rec de totes les hortes de Can Po, Ca l'Escolà i Cal Gras. 
 
 

 
6.4.1.4.2 Els safarejos de rentar 

els productes de l’horta 
 
Aquest safrejos són dipòsits de 
reduïdes dimensions, fets d’obra, i 
situats a les vores de les hortes. En 
ells es rentava la verdura abans 
d’anar a plaça o a mercat. 
 
Tenen la particularitat que estan 
excavats a terra perque s’omplen, 
per gravetat, amb l’aigua dels recs 
permanents. L’aigua en aquests 
safareigs es renova contínuament i 

conserva sempre una molt bona qualitat. 
 
L’exemple més fàcil de visitar és el safareig que hi ha entre els Maristes i Cal Gras. 

6.4.1.5 Els diposits de la comuna  

Es tracta de dipòsits d’obra on es magatzemaven les femtes recollides a les comunes de la ciutat. 
Aquest producte era utilitzat per fertilitzar les hortes. 
 
Les comunes són espais rectangulars, de parets de rierenc, tancats amb un sostre de volta catalana. 
Exteriorment el sostre és pla i revestit, en els exemples més interessants, amb lloses de pedra de 
Girona. Al sostre sempre s’hi troba una petita obertura per on es carregava el dipòsit amb els 
samals. 

 

6.4.1.6  Els “recés” (les parets de protecció de les hortes) 

 
 
Els “recés” són parets de rierencs construïdes amb la finalitat de donar recés als productes de l’horta 
(sobretot al planter). Normalment s’ubiquen a l’extrem nord de les parcel·les per protegir les 
hortalisses de la tramuntana i les glaçades. Al peu de les parets s’hi poden trobar estructures 
complementàries per a  l’avivament del planter. 
 
Algunes d’aquestes parets tenen contraforts, obertures per donar continuïtat als recs, portes,..., fet 
que els hi dóna un caràcter molt interessant. 
 
Les parets dels recés normalment no tanquen la propietat, només en ressegueixen el seu costat 
nord. 
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6.4.1.7 Les tanques contemporànies 

Actualment les parcel·les es tanquen amb tota mena de materials reciclats de tipus industrial: fustes 
de palets, somiers, tanca plàstica d’obres, persianes,… 

 
També s’observen tancaments de 
tipus convencional amb mallat 
metàl·lic i pilars de ferro. 
 
Les tanques contemporànies 
tanquen les subparcel·lacions 
derivades dels arrendaments per a 
horts de lleure. Així, propietats que 
sempre havien estat obertes acaben 
desfigurades pel garbuig de 
tancaments que introdueixen els 
nous arrendataris. Veure Figura 4  
Evolució de la parcel.lació i el 
tancament. 
 

Figura 4  Evolució de la parcel.lació i el tancament 

6.4.2 DIAGNOSI 

 
 Els masos i les cases dels hortalans 

 
Seguit de construccions de camp i masies, puntuals i esparses, amb diferents estats de conservació 

i  época. 
Entre els masos i cases destaquen Cal Gras i Can Po Vell pels elements arquitectonics que 

presenten, malgrat totes dues es troben deshabitades i e seu estat d’abandonament. 
 
 Les cases de la fàbrica de Can Marfà 

 
Rengle de cases per als treballadors de la fàbrica Marfà, ara deshabitades, amb deficient estat de 
conservació, tant interior com exterior. 
 
 Les barraques d’horta  

 
Són petites construccions de diferents estils, materials i époques que estan repartides per les hortes 
de forma desordenada (veure Figura 5) i provocant en certes àrees l’aspecte suburbial de les hortes, 
tant per l’estil de construcció com per la diversitat d’usos que acullen. 
 

Figura 5 Evolució de la densitat de barraques 
 
 
 



Geodèsia                                                                                                         

Estudis Preliminars Pla Especial de les Hortes de Girona i Salt                                   18

 
 Els safarejos 

 
El safereig públic, des de fa temps en desús com a safareig propiament, té les obertures tapiades i 
la coberta parcialment ensorrada. Les parets semblen en bon estat de conservació. El seu interior 
conserva encara l’estructura d’obra per a rentar la roba.  
 
Molts dels safareigs per a rentar productes d’hortes es conserven i mantenen encara la seva 
funcionalitat. 
 
 Els dipòsits de la comuna  

 
Són elements que han perdut la seva funcionalitat, fet que provoca un estat d’abandó i degradació 
avançada. Alguns pocs es conserven en bon estat. 
 
 Els recés (les parets de protecció de les hortes) 

 
En general es conserven en bon estat i segueixen essent funcionals per a les tasques dels hortalans 
 
 Les tanques contemporànies.  

 
S’aprecia un tancament excessiu al tancar parcel.les d’ horta massa petites. La varietat i barreja és 
molt elevada i difícil de controlar. 
 
Existeixen materials de colors i tipus que donen una sensació de provisionalitat,... 

6.4.3 OBJECTIUS 

 Els masos i les cases dels hortalans 
 
És necessària la catalogació i reglamentació dels masos i cases. 
 
 Les cases de la fàbrica de Can Marfà 

 
Les cases de la fàbrica constitueixen un conjunt que convé conservar com a elements representatius 
del passat històric industrial. 
 
 Les barraques d’horta  

 
Cal una reglamentació de volumetria, col.locació, materials,... i alhora de la quantitat de barraques 

que poden existir d’acord al terreny  existent.  
 
 Els safarejos 

 
És interessant recuperar el safareig públic, ja que malgrat el seu estat d’abandó continua servint 
com a dipòsit regulador i alimenta els recs .  
 
És un element d’interès des del punt de vista cultural i didàctic. 
 
 Els dipòsits de la comuna  

 

És recomanable preservar els dipòsits que estant en més bon estat com a elements representatius 
d’una activitat tradicional dels hortalans que ha passat a la història. 
 
 Els recés (les parets de protecció de les hortes) 

 
Cal mantenir els recés i murs de pedra ja que configuren part del paisatge tradicional de les hortes.  
 
 Les tanques contemporànies. 

 
Cal crear unitats mínimes de tancament per preservar l’accessibilitat (gossos,...) a les hortes tot 
mantenint l’esperit del cadastre, per assegurar la continuïtat dels valors paisatgístics que presenten 
les hortes. 
 
Per garantir un entorn harmònic cal limitar i seleccionar el ventall de materials, el color, l’alçada i els 
indrets de col.locació de les noves tanques 

6.4.4 PROPOSTES 

 Els masos i les cases dels hortalans.  
 
Estudi i catalogació dels masos d’interès arquitectònic i històric.  
Reutilització social i cultural amb equipaments lligats a les hortes i l’entorn.  
 
 Les cases de la fàbrica de Can Marfà 

 
Les cases de Can Marfà s’han de vincular a la reordenació de l’espai de l’antiga fàbrica, sense 
canviar la volumetria existent.  
 
La seva recuperació hauria d’anar lligada a usos de protecció oficial, d’equipaments, d’alberg de 
joventut,... tot aprofitant l’ús de l’hort annex a les construccions. 
 
 
 Les barraques d’horta.  

 
Es proposen dos tipologies diferents de barraques en funció de l’ús a que es destinen. 
 
Barraques d’eines 
 
Es proposa la creació  d’un cos cúbic sense barbacanes, a construir en un rectangle màxim de 1’5 m 
x 3 m de base de planta per 2 m d’alçada en el punt més baix, col.locat paral.lel  i arran al camí 
d’accés a l’hort i alhora transversal respecte a la màxima llargada de l’horta.  
 
El material haurà de ser únic i uniforme, no llampant, i si va pintat haurà de ser de la gamma dels 
verds-terrosos.  
 
No podran fer-se fonaments d’obra o formigó, i la teulada serà amb un màxim de pendent de un 5% 
a un 20 % (aquesta haurà de ser del mateix material que les parets). La pendent  podrà anar indistint 
en el sentit del màxim o mínim eix de la construcció.  
 
Els materials a emprar seran del tipus panell, no permetent-se parets d’obra de fàbrica de rajol o de 
maçoneria de pedra. Alhora aquests materials hauran de ser reciclables i/o autoextingibles. No es 
permet el plàstic com a material de barraca.  
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Podrà també crear-se una pèrgola o porxada que haurà de ser amb un entramat de fusta o metàl.lic, 
i ser feta amb pilarets del mateix material. No podrà tenir cap teulada impermeable fora de la vegetal 
o d’encanyissat, i aquesta haurà de ser teulada plana.  
 
Les dimensions màximes en planta d’aquesta pèrgola seran de 1.5 m x 2 m sempre a continuació 
del sentit longitudinal o longitud llarga de la barraca suara esmentada. 
 
No es permet cap tipus de paviment ni a fora ni a dintre de la barraca i pèrgola. 
 
La densitat màxima d’aquestes barraques només pot ser la obtinguda de construir una barraca per 
vessana de terreny. Per tant caldrà que els arrendataris que treballin menys d’una vessana es posin 
d’acord per construïr barraques comunitàries. 
 
Quan un propietari té un número no enter de vessanes, la quantitat de barraques d’eines que podrà 
construïr s’arrodonirà cap avall (ex. si es tenen 3,5 vessanes només es podran construïr 3 barraques 
d’eines). Malgrat tot, i a consideració dels tècnics municipals es permetrà sumar la superfície de dos 
o més barraques d’eines en una de sola dins d’una mateixa propietat.  
 
La construcció de barraques d’eines en terrenys de propietat inferiors a una vessana quedarà 
supeditada a l’informe del tècnic municipal que valorarà en cada cas; si la superficie de propietat 
difereix molt o no d’una vessana i de si existeixen barraques comunitàries a prop.  
 
Casetes de maquinària 
 
Aquest tipus de casetes només es poden construïr en parcel.les de mides no inferiors a 10.000m2. 
Els propietaris o arrandataris de parcel.les inferiors a 10.000 m2 es poden posar d’acord per a 
construir casetes de maquinària comunitàries.  
 
Es proposa la creació  d’un cos cúbic sense barbacanes, a construir en un rectangle màxim de 3 m x 
4 m de base de planta per 2 m d’alçada en el punt més baix, col.locat paral.lel  i arran al camí 
d’accés a l’hort i alhora transversal respecte a la màxima llargada de l’horta. La pendent del teulat 
podrà anar entre un 5% i un 20%, en qualsevol dels dos sentits, i caldrà que sigui del mateix material 
que els plans verticals o parets.  
 
El material haurà de ser únic i uniforme creat amb panells regulars i no d’obra de mamposteria de 
pedra o d’obra ceràmica, no s’admeten els plàstics. Els materials no seran llampants, i si van pintats 
hauran de ser de la gamma dels verds terrosos.  
 
 Els safarejos 

 
Restaurar el safarig públic i divulgar-lo com a un element d’interès cultural 
 
 Els dipòsits de la comuna  

 
Convindria preservar i restaurar els dipòsits de prop dels Maristes, de Ca l’Escolà i el situat prop del 
límit entre el terme municipal de Salt i Girona  
 
 Els recés (les parets de protecció de les hortes) 

 
Restaurar els trams de recès o murs que hagin patit trecaments i caigudes 

En concret cal restaurar sobretot la fesonomia del mur que ressegueix una horta entre Can Po i Can 
Paquetilla, el qual presenta una gran singularitat per la presència de contraforts foradats per per 
permetre el pas d’un rec.  
 
 Les tanques contemporànies.  

 
Les tanques que es realitzin no hauran de sobrepassar el metre d’alçada, per així mantenir el 
caràcter obert  i unitari de les hortes. Aquesta és una mesura retroactiva que caldrà aplicar 
progressivament a les tanques existents.  
 
La unitat de tancament serà la cadastral, així les diferents hortes tindran una única tanca col.lectiva 
de perímetre de propietat i no pas tanques individualitzades de lloguer.  
 
La única finalitat de les tanques es preservar les hortes de les malifetes que puguin fer els gossos o 
altres animals, així aquestes podran ser més espesses en la seva meitat baixa i més obertes a la 
meitat superior.  
 
Les tanques han de ser només vegetals, o alhora vegetals i suportades amb elements verticals. 
 
Aniran aquests suports espaiats com a mínim 1 metre entre un i l’altre i seran de material de fusta o 
metàl.lic. Podran tenir un enreixat de fil ferro no espinós en vertical i horitzontal per a suport del 
brancam vegetal.   
 
La porta d’entrada podrà tenir un marc metàl.lic o de fusta i, si s’escau, portarà un enreixat com la 
tanca, no podent-se crear una porta opaca de fusta o metàl.lica.  
Si van pintades tindran el mateix criteri que les barraques, amb un gamma de verds i terrosos.  
 
No es permeten els materials plàstics o d’obra per a la construcció de tanques. 
 
• Front de la ciutat.  
 
Articulació a través de la normativa del pla especial d’una proposta de colors del front de la ciutat, 
que serà apreciada aquesta des de les hortes, i a partir de la gamma dels ocres i terres. L’objectiu 
és produïr una separació ben clara entre el construït i  el no construït com a frontis d’acabament de 
la ciutat per aquesta banda.    

6.5 LA XARXA DE CAMINS: 

6.5.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

6.5.1.1 Els accessos a les Hortes 

A les hortes s’hi accedeix per sis entrades. 
Quatre d’aquestes són ponts que permeten 
creuar la Sèquia Monar i les altres dues són 
camins que comuniquen amb la frontissa del 
Güell: 
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Entrades a les hortes Tipus d’accés 
Final del C/Vinyes i Graugés Pont antic 
Final del C/Agudes Pont modern 
Final del C/Sèquia Monar Pont modern 
Can Ninetes-Can Marfà Pont antic 
Camí dels Maristes Camí de terra 
Camí del Carrilet (rotonda de la plaça de Braus) Camí de terra 
 

6.5.1.2 Els camins principals 

6.5.1.2. Els camins principals 
 
Són camins de terra batuda que permeten 
creuar tot l’àmbit d’estudi. La seva 
amplada és variable (3-4 m) i tenen un sol 
sentit de circulació.  
 
Els camins d’aquestes característiques 
són els següents: 
 
Camins principals en direcció est- oest: 
 
 
 

 
El camí del Carrilet:  
El camí s’inicia a la rotonda d’accés al pont de Fontajau i discórre paral·lel al Ter fins a arribar al 
terme municipal de Salt. Actualment serveix de primer tram del carril bici Girona-Olot. De tots els 
camins de les hortes és el més ample (permet l’encreuament de vehicles) i transitat. 
 
El camí paral·lel a la Sèquia Monar: 
El camí ressegueix el marge de la Sèquia Monar des dels Maristes  fins a Can Marfà. Després de 
Can Marfà, el seu traçat continua paral·lel al de la Sèquia, però allunyat d’aquesta, passant per 
davant de les cases de la fàbrica i de Can Paquetilla. Seguint el camí s’arriba fins al pont del 
C/Agudes.  
 
Camins principals en sentit nord-sud: 
 
El camí dels Maristes: 
El camí camí discórre paral·lel a la frontissa del Güell i permet creuar les hortes des de la Sèquia fins 
al Ter. En el seu traçat es passa per Cal Gras, per darrera dels Maristes i per Can Soy. 
 
El camí dels vivers: 
El camí permet anar des de Can Marfà fins al Ter passant per les cases de la fàbrica i Can Po.  

6.5.1.3 Els camins d’accés a hortes i  masos 

Els camins d’accés a hortes i masos són similars als anteriors però acaben sempre en una casa o 
en un camp i per tant, a efectes viaris, són culs de sac. 
 
Són camins de terra batuda que permeten el pas de vehicles en un únic sentit de circulació, sense 
encreuaments possibles. Són exemples de camins d’aquest tipus l’accés a Ca l’Escolà, l’accés a 
Can Paquetilla, l’accés a les hortes d’en Masó, etc. 

6.5.1.4 Corriols 

Els corriols són senders peatonals que 
permeten fer dreceres entre uns 
camins i altres o permeten l’accés a 
hortes. El més important és el corriol 
que permet anar des del camí de les 
Hortes d’en Masó a tots els horts de 
darrera Can Paquetilla. 

6.5.2 DIAGNOSI 

Problemes d’usos i interferències entre 
passejants, hortalans, animals 
(gossos) i automòbils. 

6.5.3 OBJECTIUS 

 Solucionar els problemes d’accessibilitat procurant que això no suposi un augment important de 
la freqüentació en els espais destinats a horta. 

 
 Zonificar els camins d’acord amb els seus usos 

6.5.4 PROPOSTES 

 No es considera necessaria l’ obertura de nous camins per al trànsit rodat. 
 
 Creació d’itineraris paisatgístics com a camins de lleure, que llisquin arran dels cursos d’aigua de 

les hortes, en els camins primaris i secundaris. Dins d’aquest grup es proposa un nou camí 
peatonal resseguint la mota de Sèquia Monar (veure Annex 1 plànol C2) 

 
 Es proposa allargar peatonalment el camí que s’inicia al pont del C/Vinyes i Graugés fins a trobar 

el camí del Carrilet, tot resseguint el rec.  
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7 EL MEDI SOCIOECONÒMIC 

7.1  L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

7.1.1 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 El repartiment de les propietats. 
 
L’àmbit d’estudi es divideix en 198 parcel.les cadastrals i existeixen 89 propietaris, tres dels quals 
són desconeguts (parcel.les 97,178 i 183 que sumen un total de 1816 m2 -segons dades del 
cadastre). Existeixen dues parcel.les de propietat municipal (parcel.les 78 i 181) que sumen un total 
de 11.575 m2 i la resta són de propietat privada. 
 
A continuació s’inclou una taula que relaciona el nº de parcel.la i superfície cadastral amb els 
propietaris . 
  
 La mida de les parcel·les d’horta. 

 
La superficie cadastral de les parcel.les d’horta oscil.la entre els 200m2 i els 21.000m2, essent 

majoritàries les parcel.les d’entre 200 m2 i 5000m2.  La gràfica que hi ha a continuació mostra el 
número de propietaris existents en trams de superficie comptats de 1000 en 1000m2. 

 

 
 
La unitat de conreu arrendada oscil.la entre 200 i 1000 m2 aproximadament i la majoria  se situen a 
l’entorn dels 400m2. L’arrendament es practica en qualsevol dels trams de superficie cadastral 
estipulats (és a dir sigui quina sigui la superficie cadastral), però és més freqüent en parcel.les 
mitjanes situades entre 1000 i 6000m2. Les parcel.les més grans són conreades de manera 
intensiva per horticultors professionals i les més petites no poden ser massa fragmentades.  
 
 

Relació de propietaris, parcel.les i superfícies cadastrals. La situació de cada finca cadastral es pot 
veure al plànol B.5 de l’annex 1. 

 
Id Parcela Superficie cognom1 cognom2 Nom
1 72 5600 TEIXIDOR FELIU CARMEN
3 73 3200 FRANQUESA ALSINA ENCARNACION
5 74 4600 INGLADA ANDREU JOSE
6 75 5000 HUGAS POATE MARGARITA
7 76 8625 NOGUER MARTÍ ANGEL
8 77 3825 MULA BARCELÓ JOSE
9 78 11400 AJUNTAMENT AJUNTAMENT AJUNTAMENT

10 79 2800 PRIVAT FARRE JUAN
11 80 1200 PUNSI BRUNSO JUAN
12 81 1000 RODRIGUEZ MENDEZ ENRIQUE
13 82 2500 MATEU TRIAS DOLORS
14 83 900 GALLOSTRA DESOY RAMON
15 84 1000 MOARYMA,S.A. MOARYMA,S.A. MOARYMA,S.A.
16 85 6900 VENTURA ROCA ANA
18 86 600 BOSCH PALAHI VIDAL
19 87 1250 VALENZUELA MARTINEZ JUAN
20 88 1500 VALENZUELA MARTINEZ JUAN
21 89 1125 PEREZ GONZALEZ MAGDALENO
22 90 372 VILLASANTE GARCIA ANGEL JESUS
23 91 450 VILLASANTE MARTIN SEBASTIAN
24 92 425 DE LA FUENTE FRESNADILLO MATIAS
25 93 375 CARRUANA ROBLEDILLO JUAN
26 94 250 RODRIGUEZ ROQUE CASIMIRO
27 95 1725 GIRALT PLANELLA JESUS
28 96 300 ROURA TEIXIDOR CARMEN
29 97 450 DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO
30 98 150 PUIG FORTIA JOAQUIN
31 99 300 EXTREMERA GARCIA MARIA
32 100 275 EXTREMERA GARCIA EZEQUIEL
33 101 200 EXTREMERA GARCIA GABINO
34 102 11800 BOSCH MOLLERA ROSARIO
35 103 5850 TEIXIDOR GELI MARIA
36 104 10450 MULA BARCELO JOSE
37 105 5700 MIR BOADA NARCISO
38 106 1850 CARRERAS MATAS TRINIDAD
40 107 4625 ENSESA LLADO MARCIAL
41 108 3600 PAGES PONT PEDRO
42 109 4500 CASACUBERTA COLL JESUS
44 110 7400 CASACUBERTA COLL JESUS
45 111 4775 ENSESA LLADO MARCIAL
48 112 7950 AUGUET VIDAL Mª DOLORS
51 113 1350 MULA BARCELO JOSE
52 114 4600 OLIVERAS PUIG PEDRO
53 115 1350 FERRAGUT TRIOLA MIGUEL
54 116 2750 ANDREU ROS JOAQUINA
55 117 1125 FERRER PAGES SOFIA
56 118 1075 ABELLA GUARDIOLA NARCISO
57 119 1125 ABELLA GUARDIOLA MONTSERRAT
58 120 2175 GUINART COLOMER JOSE
59 121 2800 FERRAGUT TRIOLA MIGUEL
60 122 7200 ROCA GUELL NARCISO
61 123 2225 HUGAS CUATRECASES JOSE
62 124 2325 HUGAS CUATRECASES JOSE
63 125 500 ANDREU MOLAS FRANCISCA
64 126 625 ANDREU MOLAS JOAQUIN
65 127 900 ANDREU BUSQUETS Mª DOLORS
66 128 1250 BUSQUETS RIERA MARIA
67 129 3400 HUGAS CUATRECASES JOSE
68 130 19350 FRANQUESA ALSINA ENCARNACION
72 131 2625 BACH MASO JUAN
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73 132 2800 TEIXIDOR FELIU CARMEN
74 133 8000 BOSCH ADRIA IMMACULADA
75 134 2700 OLIVERAS PUIG PEDRO
76 135 3600 PUATER PAGES JUAN
77 136 4980 OLIVERAS PUIG PEDRO
80 137 2400 VILLANUEVA VILLANUEVA AGUSTIN
81 138 1770 GARCIA MENDEZ CONSUELO
82 139 4400 SAYOLS PALOU ANA
83 140 13800 BABOT FABRELLAS JOSE
85 141 10250 PUIG DALMAU Mª ROSA
90 142 5600 PUIG DALMAU Mª ROSA
93 143 1100 FELIP MOTA JOSE
94 144 3400 NOGUER MOR ROSA
96 145 8200 FITA ROS JOAQUIN
98 146 5400 HUGAS CUATRECASES JOSE
99 147 2400 FITA ROS JOAQUIN

100 148 10400 CARRERAS CLAPELL EMILIA
101 149 4000 GARRIGOLAS BAS ANNA
102 150 4630 HUGAS POATER JUAN
128 151 4600 ANDREU ROS JOSE
129 152 800 TEIXIDOR RAMIO FERRAN
130 153 3600 HUGAS CUATRECASES JOSE
131 154 3600 BOSCH BOSCH EDUARDO
132 155 4600 SERRA ROCA PEDRO
133 156 3000 AMICH GALI JUAN
134 157 1000 MASO TORRA EMILIO
135 158 1600 MASO TORRA EMILIO
136 159 1470 CARRE BORRASSO MERCEDES
137 160 4000 HUGAS CUATRECASES PEDRO
138 161 1600 ROS CARRERAS NARCISO
139 162 2800 GUINART COLOMER EMILIO
141 163 4000 MASSO SALVATELLA MERCEDES
142 164 4800 GUINART COLOMER JOSE
143 165 3800 HUGAS CUATRECASES JOSE
145 166 5200 FABRICAS I 

URBANIZACIONES 
FABRICAS I 

URBANIZACIONES 
FABRICAS I 

URBANIZACIONES
147 167 3150 TABERNER CASADEMONT JOSEFA
148 168 5600 TABERNER CASADEMONT JOSEFA
150 169 7720 FELIU BAGUE JOSE
154 170 20860 BURRASSO RIBOT EDUARD
162 171 6025 BOSCH MOLLERA ROSARIO
168 172 5000 RAMIO MAS CATALINA
169 173 3300 RAMIO MAS CATALINA
171 174 780 AUGUET SALVANS JOAQUIN
172 175 15030 OLIV ROSELL JOSE
178 176 3000 OLIV ROSELL JOSE
179 177 18225 GIRONES AYMERICH FELIPE
184 178 150 DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO
185 179 2600 MULA BARCELO JOSE
186 180 4200 MASO BRU JOSE
187 181 175 AJUNTAMENT AJUNTAMENT AJUNTAMENT
188 182 650 SIMON DOMENECH TOMAS
189 183 1216 DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO
190 188 835 ARMENGOL FELIU JAIME
191 196 1400 AUGUET SALVANS JOAQUIN
192 197 7350 BOSCH MOLLERA ROSARIO
193 198 850 GERONA TEXTIL,S.A. GERONA TEXTIL,S.A. GERONA TEXTIL,S.A.

 

7.1.2 DIAGNOSI 

Es van fragmentant amb més llogaters els terrenys, però no la propietat del terreny. El nombre 
d’usuaris i llogaters augmenta. 

7.1.3 OBJECTIUS 

• Cal evitar fragmentar en excessiu la terra i alhora reconduïr els vianants no hortalans pels 
camins considerats de lleure. 

7.1.4 PROPOSTES 

• Es podria establir a través del Pla Especial una unitat mínima de conreu de 200 m2, ja que 
l’extensió mitjana de les  propietats oscil.la entre 200 i 5000m2.  

7.2 L’ESTRUCTURA SOCIAL DELS USUARIS DE LES HORTES 

7.2.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

Actualment, al terme de Girona, només queden tres explotacions d’horta amb caràcter professional. 
 
A Ca l’Escolà, són propietaris i es practica l’horta tradicional produïnt hortalisses i planter. Els queda 
poc temps per a la jubilació i no hi ha perspectives de continuïtat de l’activitat. 
 
Els germans Masó són arrendataris i practiquen conreu d’horta modern amb hivernacles de gran 
format. Són joves. 
 
El senyor Ferran Teixidor (en “Mira”) es dedica únicament a la producció de planter. És a punt de 
jubilar-se i és de preveure que l’activitat no tindrà continuïtat. 

 
La resta de propietats que tenen ús d’horta 
estan arrendades i els llogaters hi practiquen, 
sobretot, horta de lleure i de cap de setmana. 
 
El perfil del gruix d’hortalans d’aquesta mena és 
el d’un home jubilat, que dedica el seu temps 
lliure a autoproduïr-se la verdura que després 
reparteix entre familiars i amics. 
  
Un segon grup és el format per famílies 
senceres que utilitzen l’hort com a espai de 
lleure pel cap de setmana. 
 
El tercer grup d’usuaris és el col·lectiu 

d’immigrants africans (marroquins i gambians) que al seu país ja eren camperols i aprofiten 
l’oportunitat de tenir un hort per cultivar-se els productes de la seva terra que a casa nostra no estan 
disponibles al mercat. 
 
En alguns casos marginals, l’hort és l’espai per acumular-hi trastos, tancar-hi bestiar, o el lloc on 
pernoctar-hi  i fer la timba. 
 
També s’ha de destacar l’ús de les barraques com a lloc per passar-hi la nit per part d’immigrants 
sense allotjament. 
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7.2.2 DIAGNOSI  

L’horta professional està practicament extingida i no té continuïtat. 
El predomini de l’hota de tipus social, sense cap mena de regulació comporta la implantació 
progressiva d’usos marginals 

7.2.3 OBJECTIUS 

• Caldria fomentar les mesures per facilitar la supervivència de l’horta professional o la seva nova 
implantació 

• Ordenar i gestionar l’horta social i de lleure i foragitar tots els usos marginals.  

7.2.4 PROPOSTES 

• Incentivació econòmica per al manteniment de l’horta professional (reducció de IBI, IAE, taxes 
per parades al mercat municipal) 

• Promoció dels productes d’hortes de Girona i Salt (creació d’una marca de qualitat) 
• Especialització de l’horta professional en agricultura biològica 
• Realització d’un Pla Especial que determini les directrius d’ordenaciió per a l’horta social 
• Dotar de mitjans econòmics (partida pressupostària anual per les hortes provinent del pressupost 

general de l’ajuntament), materials (oficina de les hortes per impulsar la promoció de productes i 
l’agricultura biològica i la gestió de l’aigua) i humans (tècnics, vigilància, brigada, escola taller...) 
l’espai de les hortes  

7.3 ELS USOS DEL SÒL ACTUALS 

7.3.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

Dins l’àmbit de les hortes hi trobem els següents usos: 

7.3.1.1 Les indústries.  

Els usos industrials es concentren en tres punts: 

7.3.1.1.1 Can Campasols:  

 
 
Al sector nord, tocant al Güell i resseguint el marge del Ter, hi ha les intal·lacions abandonades de 
Can Campasols, antiga activitat de recuperació de vehicles i ferralla.  

 
Tot i que l’activitat principal està clausurada, pel trasllat de l’empresa al polígon industrial, encara 
funciona al seu costat una activitat semi-clandestina de recuperació.  
 
Resten les naus i piles de residus i materials de rebuig. 
 

7.3.1.1.2 Ca l’Albertí: 
 

 
 
Es tracta d’una porció d’hortes ocupada com a magatzem a l’aire lliure de vehicles i ferralla, 
utilitzada pel taller de planxisteria Albertí. El taller, situat al C/ de la Sèquia Monar, ha construït un 
pont d’ús privat sobre la sèquia per accedir a la parcel·la on abassega els vehicles.   
 

7.3.1.1.3 Can Marfà: 
 
Es tracta de la nau principal i els annexes de la indústria tèxtil que canviaran d’ús per inquibir-hi 
equipaments i  nou sòl residencial.  

7.3.1.2 Les hortes:  

L’horta professional està en extinció i tan sols queden tres explotacions en actiu. La resta d’hortes es 
poden considerar familiars i de lleure. 

7.3.1.3 Les deveses: 

Les deveses són conreus d’espècies arbòries de creixement ràpid com els plàtans i els pollancres. 
Tot i que les deveses caracteritzen el paisatge a les terrasses al·luvials del Ter dels municipis veïns, 
com Salt, Celrà o St. Grecori en l’àmbit d’estudi aquest és un ús minoritari.  
 
Tan sols trobem una parcel·la plantada amb plàtans, que antigament havia estat horta tal i com ens 
indica la barraca d’horta tradicional que hi ha. Aquesta minsa representació s’explica per la bona 
qualitat dels sols al Pla de Sta. Eugènia, pràcticament tots situats damunt la segona terrassa al·luvial 
del Ter. Normalment les deveses s’implantaven en terrenys abandonats pel riu (primera terrassa 
al·luvial), amb molts rierencs, i per tant poc aptes pel conreu. 
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7.3.1.4 Els vivers:  

Els vivers de planta ornamental ocupen un espai destacat a les hortes. Tots els vivers són 
municipals. El seu objectiu és produïr planta de mida gran per a l’enjardinament de la ciutat.  
 
No s’han desenvolupat activitats de viverisme comercial com les existents a Celrà o Bordils tot i que 
les qualitats de l’indret ofereixen un gran potencial en aquest sentit. 

7.3.1.5 Els erms: 

Els erms són després de les hortes l’ús que més superfície ocupa en l’actualitat. 
 

 
 
 

7.3.1.6 Els equipaments:  

Els equipaments són representats pel col·legi dels Maristes situat al sud-est de l’espai, resseguint la 
frontissa del Güell. 
 
En un futur proper també s’ha de comptar amb la reconversió de Can Marfà en equipament cultural. 

 

 
 
 
 
 
 
 

7.3.2 DIAGNOSI 

 
Progressiu abandonament de les hortes i com a conseqüència directe augment dels erms. 
 
Abandonament de l’horta professional i substitució per l’horta de lleure. 
 
L’espai té un gran potencial natural al marge del riu, més tenint en compte l’aigua que es disposa a 
través dels recs, i que desguassa als rius Güell i Ter. 

7.3.3 OBJECTIUS 

De forma genèrica cal endreçar, ordenar i regular 
tot l’espai que pateix una manca de legislació 
evident. En particular seria convenient tenir en 
compte les següents consideracions per a 
cadascun dels usos esmentats a continuació: 
 
 Indústria:  

 
Caldria treure tots els usos industrials presents a 
l’espai, que s’han de legalitzar i traslladar a indrets 
més adequats. Cal entendre’l doncs com un ús 
incompatible amb la conservació de l’espai. 
 

 Horta:  
 
Cal incentivar l’ús de l’horta i evitar el seu abandonament. Cal ordenar aquest ús. 
 
 Devesa: 

 
No és un ús molt estès ni característic de l’espai que pot desaparèixer o promocionar-se sense que 
afecti la conservació de l’espai. 
 
 Viver: 

 
Pot ser una activitat productiva potencial compatible amb la conservació de l’espai. 
 
 Erm: 

 
Cal incentivar el treball d’aquests terrenys abandonats. S’ha de repensar nous usos. 
 
 Equipament: 

 
L’ubicació d’equipaments com a final de ciutat i elements de transició entre el sòl urbà i el no 
urbanitzable és positiu.  

7.3.4 PROPOSTES 

Per tal d’aconseguir els objectius proposats es necessaria la realització d’un Pla d’ordenació d’usos i 
gestió. Aquest pla a més hauria de proposar nous usos per l’espai: 
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 Nous usos:  
 
Cal fomentar nous usos del sòl creant una franja de protecció d’entorn fluvial entre el cami del 
carrilet i el riu Ter. De manera que s’estructuri una gradació d’usos de més a menys intensitat entre 
la ciutat i el riu: residencial, equipaments, hortes, entorn fluvial i riu.  
 
Es proposa la diversificació per a vivers, per a horta de lleure, horta biològica i horta pedagògica. 
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ANNEX 1. PLÀNOLS 


