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‘la vora’ és una des-estimada



antecedents: la no-ciutat, la no-natura
l’ estigmatització de la vora

Brigades especials de neteja
Personal poc motivat i qualificat

Risc de foc i abocaments incontrolats

24 tn brossa / any
1 or 2 segues a l’any

x prevenció d’incendis



ON és ‘la vora’? 





‘la vora’ avui 



‘la vora’ demà?



‘Girona’ demà?

COM
ÉS ‘LA VORA’? 

Extensa
6.000.000 m2

20 x DEVESA



Parcs  70 Ha
verds urbans 70/145 Ha

aprox ½ verd urbà és parc

‘les vores’ de Girona
350 Ha gestió / 600 Parcs Naturbans Ha 

x 8,5 parcs  urbans
x 20 deveses

COM
ÉS ‘LA VORA’? 

Extensa
600 Ha

20 x DEVESA



COM
ÉS ‘LA VORA’? 

Distribuida i 
compartida

a la vora dels barris



COM
ÉS ‘LA VORA’? 

PROPERA
1’ 5’ 10’



COM
ÉS ‘LA VORA’? 

Benestar i 
serveis 

ecosistèmics



COM
ÉS ‘LA VORA’? 

Diversa
en natures i paisatges

























diversa 



diversa 



diversa 



COM
ÉS ‘LA VORA’? 

RICA
en patrimoni

1,2,3 estrelles vora
Miradors



COM
ÉS ‘LA VORA’? 

ICONICA
noves postals

1,2,3 estrelles vora
Miradors



COM
ÉS ‘LA VORA’? 

SALUDABLE
Passejades a diari –

setmanals i mensuals



COM
ÉS ‘LA VORA’? 

Benestar i 
serveis 

ecosistèmics



COM
ÉS ‘LA VORA’? 

Fragmentada
és el deixiu dels processos 
d’urbanització de la ciutat 
concebuts centrípetament 

sense atenció amb els 
lligams territorials



PER a QUÈ és el moment !
nous agents socials i econòmics: l’esport-de-cada-dia, l’esport solidari, cicloturisme / runners / aligots

Article de la 
Vanguardia. Font: CIS. 

8/16

1/16

Equipaments lineals de vora. Les noves rambles: cultura, salut, esport i natura
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arxipèlag d’espais verds trama (xarxa) 

PER a QUÈ
Infraestructures Verda Urbana Multifuncional

quan la distància esdevé necessitat la xarxa és eficient 



Conservacionisme 1980
Paradigma Biodiversitat. 

Preservar l’equilibri natural ( PEIN, Natura 2000). 
Sublimar l’autòcton i la raresa 

Infraestructures verdes 2010-
Ecologia del paisatge,  

èmfasis en la inter-connectivitat, la multi-funcionalitat 
i els serveis ecosistèmics.

Disseny d’un model d’equilibri ‘dinàmic’ i adaptable.

Paisatge quotidià 2000 
La Convenció Europea del Paisatge 2000. 

evolució en el concepte de natura i paisatge a la EU
el paradigma d’Infraestructura verda com a proveïdor de serveis de salut, cultura, esport i ecosistèmics



QUE és el ‘Projecte Vora’?

El projecte de ‘la vora’ proposa mirar Girona 
altrament, dibuixa un nou imaginari per a una 
ciutat més extensa i generosa, en que la urbs i 
seus els paisatges naturals de l’entorn immediat 

formen una única ciutat amb relacions 
simbiòtiques. Així, el projecte promulga sumar 

dos mons que fins als present es donen 
displicentment l’esquena



QUE és el ‘Projecte Vora’?

Aquest nou imaginari de ciutat posa l’accent en la 
gestió de la natura de ‘la vora’ de la ciutat com a 
una gran infraestructura verda multifuncional 
proveïdora de serveis: de salut i qualitat de vida, 
de patrimoni i icones, de turisme, de 
biodiversitat, de prevenció de riscos, de serveis 
ecosistèmics...  que complementa les altres 
infraestructures ja a l’abast de la urbs; escoles, 
equipaments, carrers, serveis socials, etc.



QUE és el ‘Projecte Vora’?

Així l’objecte és federar els paisatges naturals 
que envolten l’urbà per gestionar-los com el 
major equipament públic de la ciutat. Una gran 
infraestructura verda que relliga totes les natures 
de la ciutat i és a ‘la vora’ de tots els veïnats.



QUE és el ‘Projecte Vora’?

El projecte de ‘la vora’ es fonamenta en dos línies 
d’actuació, una, a la gran escala, com recosir una 
xarxa operativa d’espais naturals de proximitat
que relacioni i serveixi a tota la ciutat amb una 
extensió equivalent a 20 vegades la Devesa, 
6.000.000 m2, i dos, i com gestionar aquest 
paisatges, de manera que sigui sostenible, 
ecològicament, socialment i econòmicament. 



. 

QUE és el ‘Projecte Vora’?

L’extensió d’aquest equipament-paisatge, més 
de 6.000.000 m2, obliga a imaginar un nou 
tipus d’espai públic híbrid, i noves formes de 
bellesa, més properes a la natura que al parc 
urbà, i també a enginyar un nou model de gestió
assumible. Justament trobar aquest model de 
gestió híbrid entre l’urbà i el natural – la gestió
diferenciada – a sigut objecte de varis projectes 
pilot entre 2014 i 2018. Més endavant expliquem 
el com. 



Serveis tècnics &
brigada municipal

Actors locals : ciutadans, 
cultura, escoles

dissenyadors i experts de 
EMF

+ +

QUI
fa el projecte de ‘la Vora’

Co-concepció & execució amb actors locals



COM s’està fent 
i com es vol prosseguir amb el Projecte de ‘la Vora’. 

Un projecte per actes?  



Acte I · 2009-2018 el lab · projectes pilot



Acte I: 2 projectes pilot: laboratoris per al - Disseny de la Gestió Diferenciada -

Viabilitat. Assaig d’un mètode extensiu

P1: Muntanya de les Pedreres. 15 ha

DGD costs
Any 1

1 €/m2

Any 2+
0.2-0.5 €/m2

P2: Riu Ter.30 ha

2014-17



2015-16

Disseny de la Gestió Diferenciada II · ‘disseny relacional’ in-situ
Els recursos naturals i paisatgístics no estan preservats, però si magnificats i socialitzats



Before / After







Disseny de la Gestió Diferenciada I · ‘disseny relacional’ in-situ
‘Messy Ecosystems, Orderly Frames’ J.I Nassauer. Muntanya de les Pedreres

2014-17





2014-17

· protocol & recurrència
IF / THEN (60-70 % circumstàncies usuals)
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‘rendibilitat social de la inversió’



2016-17

‘maridatges’: provocant noves formes de cultura naturbana
Estudis de casos & exemples de ‘l’Usage décalé’ , cridant a una audiència diferent

Temps de Flors  ‘16- la nova platja 

Reunió a ‘Cooking Girona’ amb programadors culturals de la ciutat

Temps de Flors ’17 ‘nou parc’



Balanç 2009-18 
Homo sapiens està recolonitzant ‘la vora’ de la ciutat i reemplaçat Homo brutus



‘ la cura’ té retorn



‘ la cura’ té retorn



Acte II · 2018- la visió· projecte Marc



abans de ‘la vora’ < 2014



El Projecte Marc : ambició



El Projecte Marc : enllaços estratègics



Projecte Marc : 13 bucles o pètals



El Projecte Marc : enllaços estratègicsProjecte Marc : 30 Parcs Naturbans 608 ha



Acte III 2018+

Projectes parcials que sumen et al.



Acte III 2018+

Projectes parcials que sumen et al.


