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Situació 

El parc de la Devesa, 
situat al nord-oest 
del nucli urbà de 
Girona, està 
delimitat per tres 
rius i la carretera. 

al nord, el Ter 

a l’est, l’Onyar 

a l’oest, el Güell 

al sud, la carretera 



L’any 1968 es va desviar cap al 
seu curs actual. Va ser una de 
les actuacions que es van 
realitzar per evitar les constants 
inundacions. 

El curs natural del riu Güell 

passava pel sud de la Devesa.  



La Devesa, situada 
en la confluència 
dels tres rius, era 
originàriament una 
zona de terrenys 
sorrencs formats 
per la sedimentació 
dels materials 
transportats per 
aquests rius. 

Mapa de l’any 1667 

Aquest espai era sovint inundat per les aigües, principalment les del 
Ter, que quan hi havia fortes crescudes també ocupaven la ciutat. 



Diferents utilitats de la Devesa al llarg dels temps 

Pels anys 1400-
1500, quan es 
comença a trobar 
alguna referència 
escrita sobre 
aquests terrenys, 
es parla que la 
vegetació que hi 
creix pot servir 

com a defensa 
contra les 
avingudes 
del riu. 

Durant segles (XVIII i 
principis del XIX) s’hi 
van fer plantacions i 
tales successives, ja 

fos per obtenir 
diners amb la 
venda de la 
fusta o per 
necessitats de 
defensa militar. 

Els arbres que es 
plantaven eren 
pollancres (populus 
nigra) i àlbers 
(populus alba). 

També es va utilitzar 

per hortes (fins el 

1837) i per 

pasturatge (fins 

el 1865). Hi ha 
constància que al 
segle XVIII ja es feia 
referència a la Devesa 

com a passeig. Per 

tant vol dir que les 
diferents utilitats 
tenien lloc 
simultàniament. 



El 1859 l’arquitecte municipal Martí Sureda i Deulovol, per 

iniciativa de l’alcalde Marià Hernández, va dissenyar 

l’ordenadament actual de la Devesa, en passeigs i rotondes, i es 
van plantar els primers plàtans. El projecte es va 

acabar al final del segle XIX. Llavors la Devesa ja tenia 
l’estructura i les dimensions actuals. 

Per tant, es desmenteix la creença popular que la Devesa, tal 
com és ara, fos obra dels francesos. 

Història de la Devesa 

Sí que és veritat que després dels setges napoleònics, els 
francesos, durant els anys que van ocupar la ciutat (1810-

1814), van replantar la Devesa i en van tenir 
cura. Però no són els plàtans actuals. 

D’altra banda, segurament el fet de plantar plàtans és per 
influència francesa. 



Durant el primer terç d’aquest 
segle la Devesa esdevingué un 
lloc molt concorregut pels 
gironins. 

Era un lloc de convivència, de 
passeig i d’esbarjo per a tothom. 
Eren moments en què la Devesa 
formava part de la vida de la 
ciutat. 

Ús social de la Devesa 



L’entrada als 
jardins 
estava 
formada per 
dues casetes 
bessones 
(construïdes 
el 1898). 

Ús social de la Devesa 



La caseta desapareguda havia estat el cafeter, que tenia taules i 
cadires a l’aire lliure per seure a prendre un refresc. 

Ús social de la Devesa 



Durant els anys que la Devesa va ser el lloc habitual on es trobava la 
gent de Girona, aquest primer tram del passeig era molt concorregut.  

Tothom passejava 
una bona estona i 
després s’asseia 
als bancs del parc,  

L’ordre pel qual buscaven 
seient era exactament 
aquest, ja que primer 
quedaven ocupats els 
llocs que resultaven més 
econòmics. 

a les cadires que 
l’Ajuntament havia 
posat en dues 
fileres a cada 
costat del passeig, 

o a les cadires del 
cafeter  

Ús social de la Devesa 



En aquesta 
plataforma, 
construïda l’any 
1865, era habitual 
que molts 
diumenges 
s’instal·lés la 
banda de música 
militar.  

Els costums dels 
concerts van 
desaparèixer al 
final de la Guerra 
Civil.  

Les passejades, 
en canvi, van 
durar força més 
temps. 

Ús social de la Devesa 



Quasi simultàniament a aquesta època 
de concurrència a la Devesa (primer terç 
del segle XX), comencen a fer-se 
diferents edificacions.  

El primer lloc va ser el Camp 
de Mart. 

Espais i edificacions 

El Camp de Mart 
era un gran espai 
sense vegetació i 
sense 
edificacions, 
destinat a usos 
diversos. 

L’exèrcit 
l’havia 
utilitzat com 
a lloc 
d’instrucció 
dels soldats. 

També havia 
estat el lloc 
d’esbarjo dels 
nois i noies de 
la ciutat. S’hi 
practicaven 
esports 
diversos. 

Va ser el lloc on 
es van fer les 
primeres 
manifestacions 
esportives i on es 
van jugar els 
primers partits de 
futbol a Girona. 



La piscina municipal es va 
construir l’any 1933. Va ser la 
primera gran edificació del 
recinte del parc. 

Després li van seguir l’hípica, 
l’estadi del GEiEG, etc. I es van 
construir instal·lacions tant en el 
Camp de Mart com fora d’ell. 

Espais i edificacions 



Pistes de botxes i 
petanca 

Espais i edificacions 

Estadi del GEiEG quan 
funcionava 

Escultura a l’antic 
estadi del GEiEG 

Algunes instal·lacions encara hi són, altres han anat 
canviant.  

A la Devesa podem trobar-hi moltes instal·lacions 
esportives. 



També hi ha altres instal·lacions que no són esportives. 

Espais i edificacions 

Fira de Girona Auditori-Palau de Congressos 



Espais i edificacions 

Àrea de picnic 

Carpes (estiu) 

Casa del rellotge 
(lavabos públics) 



La Caseta de la Devesa (Centre 
d’Educació Ambiental i Recursos 
Educatius de la Ciutat) 

Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 

Espais i edificacions 



Pels volts de 1940 
encara eren freqüents 
les passejades per la 
Devesa, però uns 
anys més tard es fa 
palès l’allunyament 
dels ciutadans. 
Aquest distanciament 
s’ha relacionat amb 
moltes causes, 

la majoria atruibuïbles al fet que la Devesa quedava apartada de la 

ciutat. S’ha parlat de barreres naturals, com el riu 
Güell, que separava la Devesa de la resta de Girona. 

La Devesa i la ciutat 



La via es va aixecar l’any 1973. 

La Devesa i la ciutat 

També s’ha parlat de 

barreres 
artificials, com 
la via del tren. 

Durant molt de temps 
per arribar a la Devesa 
calia passar pel forat 
del terraplè del tren, 
creuar un pont per 
travessar el riu Güell i 
trobar-se finalment a 
l’entrada del passeig. 



Uns obstacles 
desapareixien, però se’n 
construïen de nous, com 
la carretera N-II. 

La Devesa i la ciutat 

Però en realitat una de les raons 
del distanciament va ser 
l’aparició del cotxe durant els 
anys seixanta, que va començar 
a canviar els costums dels 
gironins.  

Va ser una època d’abandó de la Devesa, la gent no hi anava, els 
arbres estaven malalts i ningú no se n’ocupava. 
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A mitjans dels anys setanta 
s’inicià un moviment social a 
favor de la Devesa. 

Amb l’inici dels ajuntaments 
democràtics, comença una 
voluntat ferma de recuperar 
la Devesa, tant pel que fa als 
arbres com al seu ús social. 

Actualment es tendeix a una 
integració de la Devesa a la 
ciutat. Ja no hi ha aquella 
sensació de llunyania. 

La Devesa i la ciutat 



I moltes altres... 

Fires de primavera 

Trobades de puntaires 

Mercat setmanal 

La Devesa i la ciutat 

A part de les instal·lacions que 
s’han esmentat, actualment 
també es realitzen a la Devesa 
altres activitats. 

Fires de Sant Narcís 
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