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1.- INTRODUCCIÓ
El present treball respon a l’encàrrec fet pel Consell de Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Girona consistent en avaluar la informació i diagnosis que
conté el document Objectiu 3 - “Planificació Urbana i Rehabilitació” de la
Memòria Descriptiva de l’AGENDA 21 LOCAL DE GIRONA redactat per la
secretaria tècnica del Consell, i presentar les conclusions pel que fa als
dos següents punts:
-

-

Avaluació del conjunt de dades presentades, indicant quins són els
principals punts forts i febles de la sostenibilitat d'aquest factor a la
ciutat de Girona, tot donant conformitat o no a les conclusions que en
relació s'hi expressin.
En cas que no hi haguessin prou dades per conèixer la situació actual,
indicar quines són les dades que, no trobant-se en aquests moments a
disposició de l'Ajuntament de Girona, són necessàries i imprescindibles per
avaluar i proposar plans d'acció per millorar la sostenibilitat de la ciutat. Així
com indicar quin és el millor mètode perquè l'Ajuntament accedeixi de
manera estable i contínua a les dades necessàries.

Aquesta avaluació ha de servir per ajudar als ciutadans que participen al
Consell Municipal de Sostenibilitat a formular la seva pròpia diagnosi i fer
suggeriments de propostes per a un futur Pla d'Acció Local.

2.- MARC DOCUMENTAL DE REFERÈNCIA
L’avaluació de la informació rebuda s’ha fet a partir dels objectius fixats pel
propi Ajuntament i pels òrgans de participació creats per a reflexionar i
proposar noves línies estratègiques d’actuació en matèria de planificació
urbana, entre d’altres.
Crec que en aquests moments és bo recordar els camins que, en relació a
l'Objectiu que estudiem, ja hem fet anteriorment o ens marquen una direcció a
seguir. Aquest recorregut pot ser d’utilitat per aquelles persones que
interessades en participar en la confecció de l’Agenda 21 Local, no disposin
d’aquesta informació prèvia. Tots aquells que sigueu coneixedors d’aquests
antecedents, us podeu saltar tranquil·lament la lectura d’aquest apartat.
En primer lloc, per mantenir un cert ordre cronològic, ens referirem als
objectius proposats pel PLA DE CIUTAT DE GIRONA de l’any 1993, seguirem
amb un recordatori dels continguts generals (i en concret dels referits a
l’Objectiu 3 de l’AGENDA 21 LOCAL aprovada pel Ple Municipal del juny de
l’any 2000) i acabarem repassant els objectius que per a un desenvolupament
urbanístic sostenible determina la LLEI D’URBANISME de l’any 2002, i que
forçosament cal tenir-los presents com a referència legal.
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2.1.- PLA DE CIUTAT
Recórrer en aquests moments al Pla de Ciutat de l’any 1993 significa el
reconeixement al que fou un primer intent de reflexió sobre la ciutat, el seu
present i el seu futur, utilitzant processos de participació ciutadana. D'altra
banda, molts dels objectius estratègics que en aquell moment es fixaren encara
avui tenen plena vigència. Pel seu interès, que espero que no només desperti
en mi, repasso breument tres aspectes del mateix.
a) Un model participatiu precursor.
Cercar un model de reflexió participativa ja fou un dels objectius del propi Pla
de Ciutat. Es creia imprescindible avançar en aquesta direcció en la línia que
ja apuntaven, en aquells moments, els incipients moviments de reflexió a
escala mundial i europea. Recordem aquí el que en aquest sentit es planteja en
la redacció del Llibre Verd del Medi Ambient Urbà (1990) i en la Conferència de
Rio de Janeiro (1992). Aquesta necessitat la trobem desprès en tots els fòrums
de referència centrats en el desenvolupament de models de sostenibilitat : V
Programa per al Medi Ambient de la Unió Europea 1993-2000, Conferència de
Ciutats Europees Sostenibles (Aalborg 1994, Lisboa 1996, Hannover 2000), la
Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible de Johannesburg 2002,
etc.
b) Un esforç de concreció en línies estratègiques i objectius
Pel que fa als continguts del Pla de Ciutat de Girona crec molt oportú recordar
aquí alguns dels seus objectius en relació a les línies estratègiques que
apuntava, definits per les diferents Comissions Ciutadanes, en tant que tenen
vigència per l’avaluació de l’Objectiu 3: Planificació urbana, de l’Agenda 21
Local que ens ocupa.
De la Línia 1 :

Objectiu :
Subobjectius :

De la Línia 3 :
Objectiu :
Subobjectius :

Fer de Girona un centre que es vertebri amb els
seus entorns.
Organitzar l’àrea urbana
Model policèntric d’àrea urbana
Distribució de beneficis i càrregues dins l’àrea
plurimunicipal
Coordinar i planificar a escala d’àrea urbana les
polítiques de sòl
Mancomunar serveis
Situar-se a l’avantguarda en la millora del medi
ambient i del paisatge urbà
Fer de la natura part estructural de l’espai urbà
Desplegar el pla verd
Planejament i actuacions en base a criteris
d’habitabilitat sostenible
Protegir els espais no urbanitzats
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Objectiu :

Aconseguir un paisatge urbà singular i de qualitat

Objectiu :

Reconvertir i millorar els principals fluxos del sistema
urbà amb criteris ecològics i funcionals, possibilitant
l’utilització de tecnologies avançades.
Reorganitzar el sistema de mobilitat a la ciutat
Reduir els nivells de contaminació
Gestionar l’energia i l’aigua amb criteris ecològics,
d’estalvi i de consum responsable.
Reduir la producció de residus i reciclatge

Subobjectiu :

Objectiu :
Subobjeciu :

De la Línia 4 :

Impulsar la reconversió ecològica urbana
Promoure la participació i corresponsabilitat
ciutadana
Establir un sistema d’informació, anàlisi i avaluació
ambiental de l’àrea urbana
Cohesionar i obrir socialment la ciutat

Objectiu :
Subobjectius :

Reduir les diferències entre els barris
Promoure una xarxa d’equipaments amb una
adequada distribució territorial
Acabar de relligar urbanísticament els barris
Promoure projectes integrals de desenvolupament
dels barris

Objectiu :
Subobjectiu :

Millorar la igualtat d’oportunitats
Integrar
el
potencial
de
la
extracomunitària
Augmentar l’oferta d’habitatge social

immigració

Com es pot despendre de la simple lectura estratègica d’aquestes línies, dels
objectius i dels subobjectius, s’observa que hem avançat en molts dels camins
apuntats, si bé la gran assignatura pendent continua essent l’acceptació real,
política i administrativa, de la realitat urbana en que es troba la ciutat de Girona
per sobre de les declaracions dels responsables d’organitzar i gestionar el
comú, que practiquen el discurs del si i la practica del no o de l'encara no.
Les conseqüències d’aquesta situació afecten a la planificació urbanística de la
ciutat real, que clarament ens planteja problemàtiques diferents de les que
afecten a una de les peces de la seva estructura, per important que aquesta
sigui, com es el cas de Girona.
c) Necessitat de prosperar en el desenvolupament de models de participació
crítics.
Per últim vull posar l’atenció en que si bé el model participatiu que va significar
el Pla de Ciutat del 93 per reflexionar sobre la ciutat de Girona el considero una
fita rellevant, no puc mostrar complaença en el seguiment i l'impuls de les línies
estratègiques i objectius que definia. Crec que la falta d’interès de la pròpia
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administració local per prosperar en un model participatiu de reflexió com
aquest, va portar a que mai es constituïssin els Grups d’Impulsió que el mateix
Pla definia com a necessaris per vetllar pel seu compliment, per revisar-lo o
adaptar-lo a noves situacions si fos necessari, i en definitiva, per fer el
seguiment del procés d’implantació a traves de plans d’acció, propostes
d’execució concretes i avaluació de resultats.
Alguns dels objectius del Pla s’han assolit, més que per la voluntat d’avançar
globalment en les línies estratègiques definides, per l’interès individual, públic
i/o privat, creat per les pròpies necessitats conjunturals i per les circumstancies
que de forma tossuda insisteixen quasi sempre en la necessitat d’abordar els
nous problemes des de lògiques de comportament dels sistemes urbans que ja
el Pla de Ciutat apuntava com a necessàries per tal de plantejar solucions als
nous problemes que l’estructura urbana de la ciutat real planteja i que superen
els àmbits administratius locals.
Si realment apostem per unes pràctiques de reflexió i d'acció sostenibles pel
futur de la planificació urbanística de la ciutat, haurem d'apostar fermament per
desenvolupar nous models de participació ciutadana que des del lliure exercici
de la raó crítica ens obrin nous horitzons en la necessària i difícil relació que
tenim amb el territori que habitem les persones i les xarxes de relacions que
aquestes teixim (socials, culturals, econòmiques, tecnològiques, etc.).

2.2.- L’AGENDA 21 LOCAL
En aquest apartat, simplement recordar quin és l’origen del document que
analitzem, i en base a quins elements d’anàlisi s’ha de plantejar el seu
desenvolupament. Sembla una obvietat però potser no ho es tant per aquelles
persones que consultin aquest document per primera vegada i no en coneguin
els seus antecedents.
Per aquest motiu, com a mètode i dins l’estructura d’aquest document,
reprodueixo els continguts generals de l’Agenda 21 i els particulars de
l’Objectiu 3 que avaluem.
El marc de referència és clarament el document aprovat pel Ple Municipal al
juny de 2000, que a partir d’una declaració de principis pel que fa a la voluntat
política d’avançar en la cultura del desenvolupament sostenible (el perquè fem
el que fem), arriba a assumir un compromís:
”el d'establir progressivament en tots els seus àmbits d'actuació una
orientació de treball i uns enfocaments més afins amb els objectius del
desenvolupament sostenible, i de prendre les mesures, fortament
interdependents, que han de permetre: a) vetllar per la prosperitat
econòmica i l'ocupació, b) fomentar la igualtat, la cohesió social i la
regeneració del conjunt de la ciutat, c) protegir i millorar el medi ambient i
d) assolir progressivament, amb la màxima implicació i participació
possible de tota la ciutadania, la sostenibilitat local i contribuir
solidàriament a l'assoliment de la sostenibilitat mundial.”
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Amb aquesta finalitat el propi document indica que és l'Ajuntament de Girona
l’impulsor principal del procés de l'Agenda 21 Local, defineix les funcions del
que després ha estat el Consell Municipal de Sostenibilitat i proposa un conjunt
de 14 objectius amb el propòsit d’iniciar un debat per tal d’identificar les
potencialitats i debilitats de cadascun i disposar d’una diagnosi que permeti
elaborar el Pla d’Acció Local.
En concret i pel que fa a l’Objectiu 3 - Planificació urbana i rehabilitació, diu :
“La planificació de la ciutat central s’ha orientat cap a la redefinició dels
objectius a partir d’una realitat nova que es concreta en el fet d’haver
tocat sostre pel que fa als creixements.
Planificar ara és una opció qualitativa més que quantitativa. És aturar el
consum de sòl i definir els límits del sòl urbà en la ciutat. És definir les
vores i regenerar els espais naturals i rústics i tot el sòl no urbanitzable.
És dotar millor les infrastructures i els equipaments. És racionalitzar la
vialitat i la mobilitat. És reforçar la interrelació entre l’espai públic i l’espai
privat, entre l’àmbit comunitari i la qualitat de vida dels ciutadans. És fer
més i més ciutat per viure. És crear les condicions per viure-hi, no per
fugir-ne compulsivament cada cap de setmana. És regenerar els teixits:
la trama de carrers i els usos (la intensitat i la densitat) de la ciutat
construïda. És acabar la ciutat i acabar-la bé.
Però com que la ciutat no s’acaba mai, és crear noves dinàmiques de
regeneració urbana que distribueixin i redistribueixin les plusvàlues lluny
d’un aparcament restrictiu i amb voluntat d’intensificar la dotació
comunitària, de millorar la cohesió social a través de l’equilibri i la
racionalitat de la planificació. Una planificació que defineix uns objectius,
proposa un model, crea un horitzó, marca les regles del joc i estimula a
la participació de totes les energies ciutadanes, materials i espirituals.”
I defineix els següents elements clau :
-

-

-

-

Orientar l’acció urbanística cap a models d’habitabilitat sostenible i
cap a la reconversió de les xarxes de producció i transport d’energia i
residus.
Dotar la ciutat d’un sistema d’equipaments descentralitzats
(educatius, culturals i socials) que garanteixin la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social.
Fomentar l’habitatge per la població de renda més baixa i per als
joves.
Consolidar un sistema de parcs públics urbans i de parcs forestals
periurbans que aportin a la comunitat ciutadana un patrimoni natural
de la col·lectivitat i al servei de la col·lectivitat.
Promoure accions de regeneració urbana que facilitin l’habitabilitat i
la mobilitat amb la creació de totes les facilitats que permetin
l’activitat cultural, social, comercial i industrial d’acord amb pautes
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-

d’equilibri i amb plena garantia dels drets individuals i col·lectius de
tots els ciutadans.
Garantir o assegurar el desplegament adequat de tots els nous
avenços en matèria de telecomunicacions i garantir un accés
igualitari del gironins als nous serveis.

2.3.- LLEI D’URBANISME
PRINCIPIS GENERALS DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (DEL PREÀMBUL DE LA LLEI) :
“La Llei es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic
sostenible, sobre la base de la utilització racional del territori, per a
compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmics necessaris amb
la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les
generacions presents i futures. Així s’assoleix una sintonia total amb les
pretensions de l’esmentada Llei de política territorial.
Des d’aquesta perspectiva, el primer objectiu de la Llei és impregnar les
polítiques urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats de
creixement amb els imperatius del desenvolupament sostenible, de
manera que es tradueixin en la utilització racional del territori; en la lluita
contra la pobresa mitjançant aquest recurs, amb la política d’habitatge
social; en la qualitat de vida a assolir en tots els assentaments humans,
tant els existents com els nous; en l’increment de la conscienciació de la
societat pel que fa al medi ambient; en la gestió correcta i proporcionada
dels altres recursos naturals, des de la perspectiva urbana, i en la dels
residus generats, i també en una utilització progressiva de les energies
renovables i en una política eficient d’estalvi energètic en general.
L’acció coordinada dels instruments de planificació territorial, urbanística
i sectorial, i la posada en pràctica d’aquests, han de constituir un dels
suports essencials per al desenvolupament sostenible de Catalunya,
seguint les premisses de la Conferència de Rio de 1992 i de la Carta
d’Aalborg, entre altres instruments d’escala mundial al respecte.”
ARTICLE 3. C ONCEPTE DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE
1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la
utilització racional del territori i el medi ambient i comporta
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions
presents i futures.
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un
recurs limitat, comporta també la configuració de models d’ocupació
del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió
social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin
la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les
àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.
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3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir,
d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament
urbanístic sostenible.
ARTICLE 8. PUBLICITAT I PARTICIPACIÓ EN ELS PROCESSOS DE PLANEJAMENT I DE
GESTIÓ URBANÍSTICS

1. Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa,
d’informació i de participació dels ciutadans en els processos
urbanístics de planejament i de gestió.
2. Els ajuntaments poden constituir voluntàriament consells
assessors urbanístics, com a òrgans locals de caràcter informatiu i
deliberatiu, als efectes establerts per l’apartat 1.
3. Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut
de les figures del planejament i dels instruments de gestió, inclosos
els convenis, estan sotmesos al principi de publicitat.
4. Els particulars tenen dret a obtenir dels organismes de
l’administració competent les dades certificades que els permetin
assumir llurs obligacions i l’exercici de l’activitat urbanística.
5. S’han de regular per reglament les formes de consulta i divulgació
dels projectes urbanístics, els mitjans d’accés dels ciutadans als dits
projectes i als documents corresponents i la prestació d’assistència
tècnica perquè puguin comprendre’ls correctament.
6. Els organismes públics, els concessionaris de serveis públics i els
particulars han de facilitar la documentació i la informació
necessàries per a la redacció dels plans d’ordenació urbanística.
7. En matèria de planejament i de gestió urbanístics, els poders
públics han de respectar la iniciativa privada, promoure-la en la
mesura més àmplia possible i substituir-la en els casos
d’insuficiència o d’incompliment, sens perjudici dels supòsits
d’actuació pública directa.
8. La gestió urbanística es pot encomanar tant a la iniciativa privada
com a organismes de caràcter públic i a entitats, societats o
empreses mixtes.
ARTICLE 9. D IRECTRIUS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
1. Les administracions amb competències en matèria urbanística
han de vetllar perquè les determinacions i l’execució del planejament
urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar
de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de
sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i
tecnològics.
2. És prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en zones
de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les
obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs.
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics
d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la
identitat dels municipis, i ha d’incorporar les prescripcions
adequades perquè les construccions i les instal·lacions s’adaptin a
l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no
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comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric,
artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn.
4. Si l’avaluació d’impacte ambiental és preceptiva, el planejament
urbanístic ha de contenir les determinacions adequades per a fer
efectives les mesures que contingui la declaració corresponent.
5. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la
distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures i a
equipaments s’ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en
benefici de la col·lectivitat.
3.- MARC TERRITORIAL DE REFLEXIÓ
Les nostres activitats econòmiques i socials es desenvolupen clarament dins
del marc de l’àrea urbana i de la ciutat metropolitana, prenent com a àmbits
d’una i altre els que planteja en Josep Oliver al seu estudi “De la Gran Gerona
a l’àrea urbana de Girona”.
Mentre aquesta àrea funcional es reafirma i consolida, les nostres
administracions es mostren incapaces de dissenyar els nous marcs de
planificació estratègica, ambiental i territorial, que donin resposta a les
demandes d’aquesta realitat urbana de major escala que sol·licita nous
plantejaments, en molts aspectes de gran rellevància pel nostre futur, com son
les polítiques de sòl, d’habitatge, d’infrastructures, de mobilitat, de protecció del
territori, ambientals, energètiques etc., sense oblidar la imperiosa necessitat de
dotar-nos de nous mecanismes de gestió i de corresponsabilització per abordar
amb un mínim de garanties les demandes d’aquesta tramada i rica ciutat de
pobles que forma l’àrea urbana central del Gironès i l’àrea metropolitana més
amplia a la que pertany.
La planificació i la gestió urbana per a un desenvolupament urbanístic
sostenible ens ha de portar necessàriament a un canvi d’escala, a superar la
cultura d’unes planificacions urbanes circumscrites als àmbits administratius
dels nostres municipis, lligades en el millor dels casos per elements plantejats
des de polítiques sectorials (infrastructures viàries, serveis, etc.) que avui es
demostren clarament insuficients per a unes pràctiques d’ordenació territorial
sostenibles.
Tal com enunciava abans, son molts els temes que demanden aquesta visió
supramunicipal per resoldre vells problemes i abordar nous reptes. Des del Pla
de Ciutat fins al Pla General han passat deu anys i els eixos argumentals que
estructuren aquest discurs d’àrea urbana i ciutat metropolitana s’han mantingut
malgrat que la pràctica en l’ordenació urbana dels municipis afectats hagi
continuat, en alguns casos, al marge d’aquest realitat.
La principal diferència que trobem, passats aquests deu anys, és que la ciutat
de Girona, entesa dins del seu àmbit administratiu, ha tancat el seu cicle de
creixement, ha esgotat les reserves de sòl que tenia l’any 1993 i ja no es capaç
de donar solució, per ella mateixa, dels problemes estructurals en política de
sòl, mobilitat o infrastructures que se li plantegen, i es ara que pronuncia, amb
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la rotunditat que dóna l’evidència, que el seu Pla General del 2002 és l’últim pla
municipal i que el futur està en la reorganització de l’àrea urbana de la que és
centre.
Per tant, i encara que la planificació territorial i administrativa sigui objecte
d’anàlisi dins l’Objectiu 2 de l’Agenda 21 Local, cal dir que no crec possible
plantejar, amb criteris i objectius de sostenibilitat, la planificació i gestió urbana
de la Girona interior, la que afecta al territori inclòs dins el seu àmbit
administratiu i competència, fora d’aquesta visió territorial mes àmplia. Girona
pot i ha d’aportar propostes i actuacions que seran essencials per fer prosperar
un desenvolupament urbanístic sostenible de la citat real, però ha de quedar
molt clar que Girona ja no pot donar, per si sola, solució als seus problemes
que són els de l’àrea urbana a la que pertany ni als de la ciutat metropolitana
de la que és capital.
Com apuntava abans, la ciutat de Girona i la resta de municipis que formen
l’àrea urbana han esgotat amb els seus respectius plans urbanístics les
possibilitats que dóna una planificació d’àmbit municipal. Cal un pla
supramunicipal que partint de la voluntat política d’admetre i resoldre els
problemes que la ciutat real planteja, abordi el repte de coordinar les
actuacions urbanístiques sobre l’àrea urbana de Girona, i mes enllà sobre
l’àmbit territorial on existeix un sistema metropolità consolidat física i
funcionalment en tensió permanent amb el medi natural que l’acull.
Constatat aquest fet, crec que un dels primers problemes que cal abordar per
desenvolupar una ordenació territorial sostenible, és el de definir un àmbit
administratiu de corresponsabilitat que permeti establir interrelacions entre els
diferents municipis del sistema analitzat, un àmbit de comuns interessos que
permeti abordar conjuntament la gestió d’un territori que supera els límits
competencials de les administracions locals implicades. L’experiència no és
nova i ja s’ha practicat en temes bàsics com el subministrament i depuració
d’aigües, sanejament, parcialment en temes de transport, de salut, de
seguretat o en la creació d’una xarxa metropolitana de teatres.
La comprensió dels problemes que plantegen el conjunt de municipis implicats
en l’àrea urbana i les polítiques sectorials d’altres administracions (Diputació,
Consell Comarcal, Generalitat, Estat), indica que sols des d’aquests àmbits
competencials de major escala territorial es podran resoldre, amb un mínim de
coherència i garanties, els nous reptes que els sistemes urbans tenen: a
l’interior de les seves estructures, en relació al territori en què es desenvolupen
i de relació entre els diferents subsistemes que el composen.
Tot això sense perdre el protagonisme de les administracions locals en la
definició i desenvolupament d’un possible pla metropolità i amb la conseqüent
materialització d’un acord polític entre els municipis i les altres administracions
implicades per tal de mancomunar i distribuir, en primer lloc, els serveis bàsics
a tota l’àrea de forma que es pugui actuar amb autoritat compartida i no com a
peces inconnexes, i en segon lloc, que permeti plantejar polítiques sectorials,
en matèria d’infrastructures, de mobilitat, d’usos del sòl, d’habitatges, de
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protecció de sistemes naturals etc. des de la coherència territorial que
indicàvem.
És per tot això que cal un marc de compromís amb la persecució d’uns
objectius de desenvolupament urbanístic sostenible (marc polític), noves
formules de relació, competencials i de corresponsabilitat administrativa que
permetin una gestió sostenible del territori (marc administratiu), i un nou marc
financer per a les hisendes locals, incapaces actualment d’assumir els reptes
que planteja un desenvolupament urbanisme democràtic i sostenible.
4.- EL TEXT OBJECTE D’AVALUACIÓ
El document objecte de la present avaluació és bàsicament un text descriptiu i
justificatiu del model de planificació urbana que desenvolupa el Pla General
d’Ordenació Urbana de l’any 2002 (a partir d’ara PGOU) i de les seves
principals determinacions.
Per tant, obviaré la repetició dels continguts descriptius i procuraré centrar-me
en aquest intent d’avaluació de la informació i diagnosis que conté.
4.1.- EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
El text desenvolupa un model descriptiu clàssic que explica el planejament
vigent a partir d’una relació quantitativa del règim jurídic del sòl resultant
(classificació del sòl) i una descripció molt genèrica dels principals elements
que formen l’estructura general i orgànica del territori.
Crec que fóra bo, de cara a la definició i concreció final de l’Agenda 21 Local,
que aquests documents previs es plantegessin en un format més adequat a la
consecució dels objectius que pretenen, i que en aquest cas, segons s’exposa
a la introducció de la Memòria Descriptiva de l’Objectiu 3, son el “conèixer la
situació actual del municipi respecte a la sostenibilitat dels objectius
perseguits.”
És a dir que si el que cerquem és l’adequació del planejament urbanístic al
model de sostenibilitat que perseguim, caldria que el document centres més el
seu contingut en aquestes relacions entre objectiu urbanístic – objectiu
sostenible.
De fer-ho així, perd importància la informació sobre la quantitat d’hectàrees que
ocupen els diferents tipus de sòl (urbà, urbanitzable i no urbanitzable), doncs el
que probablement interessa més és :
-

conèixer les ofertes i les demandes de nou sòl que es fan a l’àrea
urbana
la qualitat i singularitat del nou sòl que es “colonitza”
les alteracions que aquests nous usos exigeixen sobre les
estructures bàsiques existents de comunicació, mobilitat i transport
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-

-

els impactes ambientals i paisatgístics que les noves propostes
provoquen i com aquests es corregeixen
les capacitats o dèficits de l’actual sistema de donar resposta a les
demandes energètiques, d’abastament d’aigua i de tractament de
residus que impliquen els nous creixements sumats als del sistema
urbà consolidat
l’encaix i solucions que aquestes ampliacions del teixit urbà aporten a
polítiques socials, d’immigració o d’habitatge
les capacitats dell Pla per assolir l’objectiu de completar les xarxes
d’equipaments i serveis públics que la ciutat precisa.

En els processos de planificació urbana, la doctrina del desenvolupament
sostenible s’ha de concretar de forma que visualitzem el model i puguem definir
amb claredat les accions, els sistemes d’actuació, els agents implicats, etc. que
materialitzaran sobre el territori aquestes alternatives.
Pel coneixement que tinc dels continguts i determinacions del PGOU, he de dir
que la lletra petita, allò que està implícit en el Pla però que no s’explica
suficientment, dóna bona resposta a algunes de les qüestions que acabo de
plantejar. Però aquí no n'hi ha prou que, en la redacció del Pla, s’hagin tingut
en compte aquestes qüestions.
Segons el meu criteri aquí és necessari, ja que s’està redactant un document
informatiu que ha de donar sortida a un procés de participació ciutadana i de
definició d’accions concretes, que aquesta informació es faci explicita, i si fos el
cas que es detecti falta d’adequació d’alguna proposta urbanística als objectius
de sostenibilitat que es persegueixen, es plantegi la necessitat de corregir la
proposta per tal d’adequar-la al model de desenvolupament sostenible que
l’Agenda 21 Local s’ha fixat.

4.1.1.- EL CREIXEMENT
URBANITZABLE

URBÀ

I

EL

PLANEJAMENT

DEL

SÒL

La Memòria exposa l’objectiu del PGOU d’ampliar la capacitat receptora de
població de Girona fins els 100.000 habitants, en un termini d’entre 5 i 10 anys,
de continuar amb els ritmes de desenvolupament del planejament i de
creixement actuals.
Això suposa que la ciutat estarà preparada per rebre aproximadament el 50%
de la població de l’àrea urbana i un 25% de la població total de l’àrea
metropolitana. Donada la mobilitat funcional que es produeix dins d'aquests
àmbits (analitzats a l’estudi de Josep Oliver) una primera observació a fer és la
necessitat urgent de posar fil a l’agulla per tal d'avançar alternatives al sistema
de transport públic, del tot deficitari ja per l’actual sistema urbà, i que des de
l’òptica de la sostenibilitat cal adaptar a una nova situació que demanda
solucions que ajudin a vertebrar la nova ciutat de pobles que habitem.
Pel que fa al recorregut expositiu que es presenta de les principals
característiques de tots els sectors delimitats pel PGOU dins el Sòl
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Urbanitzable, insistir en el que ja deia en l’apartat anterior referent a la
informació que crec que ha d’aportar una Memòria com la que avaluem, amb
referències constants als objectius de sostenibilitat que planteja l’Agenda 21
Local.
Voldria subratllar que un aspecte positiu del PGOU vigent i que dóna resposta
a objectius plantejats repetidament des del Pla de Ciutat fins avui, és la
proposta que fa d'ordenar els límits de la ciutat amb les veïnes de forma
conjunta amb aquests i que es concreta als sectors Vilablareix, Mas Marroc i
Mas Masó, que juntament amb els de Mas Masó, Vallvera-Sitjar i Margesa, al
terme municipal de Salt, i l’antic sector Transports del municipi de Vilablareix,
configuraran una nova centralitat de l’àrea urbana amb una clara aposta per la
correcció de dèficits en la xarxa viària bàsica, per la consecució de grans
superfícies (60% del sòl ordenat) destinades a usos públics comunitaris i espais
lliures i per la localització en aquesta àrea central (Girona-Salt-Vilablareix) de la
major concentració d’habitatge públic protegit que s’ha fet mai dins els sistema
urbà que analitzem.
Un altre valor positiu que destacaria de les propostes del PGOU es l’aposta que
fa per reforçar un model de ciutat compacta, fortament equipada i amb grans
superfícies de sòl lliure, dins una clara línia de desenvolupament sostenible.
Per altra banda, i com a aspecte negatiu, dir que si bé els planejaments
urbanístics que desenvolupen els sectors urbanitzables situats en la frontissa
Salt-Girona-Vilavlareix estan en fase avançada d’execució, els sistemes bàsics
de serveis com són els d’abastament d’aigua, racionalització dels traçats de
línies elèctriques i especialment el sistema d’evacuació, no estan preparats per
les demandes que aquests creixements provocaran, i que les problemàtiques
que en matèria de tractament de residus neixen d’aquesta gran àrea central de
creixement urbà no s’han plantejat de forma conjunta.

4.1.2.- LA PLANIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE I EL SISTEMA
D’ESPAIS LLIURES
Tant els objectius com la definició i determinacions que estableix el PGOU per
al Sòl no Urbanitzable i l’estructura del sistema d’espais lliures, són els
aspectes de la planificació urbana del municipi que més clarament es plantegen
en relació als objectius que determina l’Agenda 21 Local. Probablement ens
trobem al final d’un procés madur de reflexió que s’ha portat a terme des de fa
molts anys i que ha abocat en l’aplicació d’uns criteris de conservació i
protecció perfectament assumibles des de la perspectiva d’assolir un model de
desenvolupament urbanístic sostenible.
Les figures de planejament derivat (plans especials) que el PGOU preveu
desenvolupar i els objectius, condicions d’ordenació i els sistemes de gestió
que es plantegen per aquests espais a conservar i protegir són les eines
urbanístiques adequades. Manca però que aquests mecanismes de gestió que
es proposen vagin acompanyats dels plans i compromisos econòmics que els
han de fer possibles.
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L’Objectiu 4: Espai Públic i Entorn Natural, de l’Agenda 21 Local, presenta més
detalladament informació i propostes sobre aquest tema.

4.1.3.- INFRASTRUCTURES – SISTEMES DE COMUNICACIONS
La Memòria de l’Objectiu 3 es limita a donar una informació merament
descriptiva del sistema de comunicacions que preveu el PGOU i la seva
jerarquia.
Pels mateixos motius que donàvem anteriorment, crec que les propostes en
infrastructures haurien de referenciar-se als objectius de sostenibilitat que
persegueix l’Agenda 21 Local. Així hauriem de poder valorar si les
infrastructures viàries planificades no només responen a la necessitat de
vertebrar els nous creixements amb les trames urbanes consolidades i aquest
conjunt amb els altres que configuren l’àrea urbana i la metropolitana, sinó
també poder valorar quins són els impactes que les característiques de les
traces i seccions projectades tindran sobre el medi natural on es pretén
implantar-les, especialment en els casos d’aquelles vies que, travessant espais
especialment protegits, tenen la funció necessària de connectar barris de la
ciutat, com son els casos, per exemple, de les connexions Mas Masó-Domeny
i Can Salvatella-Sant Ponç, ambdós sobre diferents punts del riu Ter.
En aquest casos, i especialment en el pas sobre el Ter entre Salt i Girona, el
Consell de Sostenibilitat i en definitiva l’Agenda 21 Local, hauran de decidir
com fer compatible la protecció i conservació de l’espai que ocupa el Ter i les
seves ribes amb la necessitat de connectar un nou barri, on recordem que està
projectada la construcció de 1200 habitatges, amb el centre de l’àrea urbana
que formen sobre Mas Masó i els accessos a l’autopista els creixements
residencials, industrials i de dotacions previstos als municipis de Girona, Salt i
Vilablareix.
Pel que fa al sistema d’espais destinats a aparcaments, caldria que a la
Memòria s’exposes el que signifiquen, en relació a l’objectiu de pacificar el
trànsit i apostar per un model de millora substancial del transport públic, els
onze emplaçaments de nous aparcaments fixats pel PGOU, les seves
capacitats, els espais públics que alliberarien, etc. Aquestes actuacions haurien
de conduir a recuperar superfície de carrer per a altres usos que no siguin
exclusivament l’estacionament dels vehicles privats. La millora en la qualitat de
l’espai urbà, la progressiva peatonalització de majors àrees dels nostres
carrers, l'especialització de vies per transports públics i alternatius, la
localització d’àrees d’aparcament connectades amb una xarxa eficaç de
transport públic, etc. han de ser objectius per a una planificació sostenible, tal i
com ja indicava el Consell de Sostenibilitat en el seu informe previ a l’aprovació
del PGOU.
Trobo a faltar en aquest apartat de la Memòria informació sobre la gestió local
del transport i de l’energía, elements clau per a la definició d’un model de gestió
urbana sostenible.
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Abans d’abandonar aquest apartat d’avaluació de les propostes del PGOU cal
destacar el fet, només justificat per raons de falta de suficient definició en el
moment de la seva redacció, que es passa de puntetes per sobre del que serà
en el futur un dels principals elements en la planificació urbana del municipi i de
l’àrea urbana: la construcció del TAV, la localització de l’estació i les previsions
de demanda de sòl per a nous usos que una instal·lació com aquesta fa al
sistema urbà on s’implanta.
Aquesta és possiblement la major contradicció del PGOU. Les propostes fetes
amb posterioritat (sense participació ni debat públic) sobre la definició de la
traça i l’emplaçament de l’estació sota les instal·lacions actuals són, al meu
entendre, una oportunitat perduda de situar la futura estació al centre de l’àrea
urbana, a Girona o a Salt, en una zona encara no ocupada que ofereix grans
possibilitats i que una operació com aquesta hagués provocat la necessitat
d’una reflexió conjunta sobre la planificació futura del sistema de
comunicacions de l’àrea urbana i l’oportunitat d’ordenar, amb visió d’àrea
metropolitana i sota criteris de sostenibilitat, aquest futur centre de la ciutat.

4.1.4..- DISTRIBUCIÓ DELS SERVEIS I EQUIPAMENTS
La Memòria d’aquest Objectiu 3 de l’Agenda 21 Local recull un llistat de les
previsions del PGOU en matèria de reserva de sòl per a equipaments
comunitaris i enuncia algunes de les construccions previstes.
Plantejo la conveniència de poder avaluar, partint d’objectius concrets, la
resposta que trobem al planejament urbanístic per la seva materialització. Em
refereixo a poder avaluar si els objectius de desenvolupament sostenible a
través, per exemple, de programes socials, culturals o educatius, contemplats
als Objectius 11, 12, i 13 de l’Agenda 21 Local tenen cabuda dins la planificació
urbana vigent.
Crec que aquest ha de ser un exercici necessari per a una segona lectura i
avaluació del present document.

4.2.- EVOLUCIÓ DEL USOS DEL SÒL
No procedeix emetre cap avaluació del que és una mera exposició quantitativa
de la forma en que es distribueixen els principals usos del sòl dins el terme
municipal de Girona.
De nou aquí plantejo la necessitat de fer aquests anàlisis de l’evolució dels
usos del sòl no només per a la ciutat de Girona sinó, com a mínim, per l’àrea
urbana. És en aquest context on possiblement trobarem elements de reflexió
per una futura política de sòl que indiqui al planejament territorial i urbanístic on
són les necessitats, on els límits, quins haurien de ser les àrees receptores de
nous usos per activitats residencials, de dotacions econòmiques i quines àrees
s’haurien de blindar als nous creixements per tal de dotar-nos d’un sistema
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protegit d’elements i espais naturals de valor patrimonial i d’especial interès per
l’ordenació futura del sistema urbà i la seva àrea metropolitana.

4.3.- HABITATGES
Donada la situació que es descriu a la Memòria que avaluem en relació a
l’habitatge a Girona, i al marge del ball de dades que ens ofereix, una conclusió
és clara: la ciutat de Girona no és deficitària pel que fa al nombre d’habitatges
que demanda la seva població.
El ritme de construcció de nous habitatges és molt alt en relació a la demanda
real; el nombre d’habitatges secundaris, desocupats o vacants és encara alt; i
la fabricació de sòl per nous habitatges en el futur es fa a un ritme accelerat tal i
com es posava de manifest quan hem analitzat les perspectives que ofereix el
PGOU en el desenvolupament del sòl urbanitzable de Girona i dels municipis
veïns que conformen l’àrea urbana.
Per tant, el problema a Girona no és de falta de sòl o d’un parc d’habitatges
insuficient. El problema resideix en com poden accedir a aquests habitatges
(els existents o el de pròxima construcció) els segments socials més
necessitats (immigrants i joves) des de l’òptica d’un desenvolupament
socialment sostenible, així com la resta de població demandant davant d'una
perspectiva de mercat altament especulatiu.
Les preguntes que s'haurien de fer en aquesta Memòria dirigides al Consell de
Sostenibilitat per tal que en una fase posterior poguéssim trobar alternatives i
des d’una posició com la meva finalment avaluar-les dins d'aquest Objectiu 3
serien:
Quina és la política en matèria d’habitatges que vol incentivar l’Agenda
21 Local, sota els criteris d’un desenvolupament urbanístic sostenible?
Quins són els dèficits que té la ciutat i l’àrea urbana en matèria
d’habitatge?
Quina és l’oferta de l’àrea urbana per practicar polítiques d’habitatge?
Quins objectius a curt, mig i llarg termini es volen assolir?
A quines situacions socials es vol donar prioritat en l’accés a l’habitatge?
El planejament urbanístic vigent conté les determinacions necessàries
per executar les polítiques perseguides en matèria d’habitatge?
Quines eines en dona el planejament per a una gestió urbana sostenible
en matèria d’habitatge ?
Cal un plantejament supramunicipal per abordar amb garanties i
racionalitat aquesta problemàtica?
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Coneixem l’abast de les propostes en matèria d’habitatge protegit que fa el
PGOU i que es limiten al 20% dels habitatges de nova construcció (10% de
promoció pública i 10% privada) que es desenvolupin als sector urbanitzables.
Coneixem les propostes dels municipis veïns així com les possibilitats que
l’ordenament jurídic en matèria d’urbanisme atorga a l’administració local per
practicar polítiques de sòl dirigides a la consecució de programes d’habitatges
protegits .I coneixem per últim els mecanismes que tant l’administració de
l’Estat com la Generalitat tenen per practicar aquestes polítiques.
Per tant la pilota està al camp de les institucions i del poder polític, que té a les
seves mans més eines de les que realment utilitza per afrontar el problema que
en aquest moment es planteja al voltant de l’accés a l’habitatge, tant a Girona
com a l’àrea urbana.
La meva opinió és que des d'instruments de participació ciutadana con és el
Consell de Sostenibilitat s’ha d’instar a l’administració per tal que en primer lloc
defineixi amb claredat una política concreta en relació a l’habitatge i en segon
lloc corresponsabilitzi als agents privats que intervenen, per tal d’exhaurir tots
els mecanismes de què es disposa per abordar un tema social i econòmic tan
transcendental com el de l'accés a un habitatge digne, dins d'una societat que
predica la voluntat d’avançar en la cultura d’un desenvolupament social,
ambiental i econòmic sostenible.
Seria convenient poder plantejar aquest tema per a un àmbit territorial més
ampli, el que correspondria com a mínim a l’àmbit funcional de l’àrea urbana de
Girona. Davant la dificultat a curt termini d’abordar el problema d’accés a
l’habitatge des d’aquesta perspectiva, cal recordar aquí l’existència d’un
Programa d’Habitatge i Sòl 2001-2010 redactat per la Generalitat que fixa per a
l’agrupació de municipis del Grup-4 (Aiguaviva, Fornells de la Selva, Girona,
Quart, Salt, Sant Julià de Ramis, Sarria de Ter i Vilablareix) la construcció d’un
total de 10.000 habitatges que es proposaven executar a un ritme de 1.000 per
any.

4.4.- PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
4.4.1.- Aspectes generals
A la Memòria es manifesta la política seguida per l’Ajuntament de Girona en
l’última dècada en relació a la conservació, millora i recuperació del patrimoni
arquitectònic de la ciutat, amb especial atenció a les intervencions fetes al Barri
Vell, i les propostes a Sant Narcís i Sant Daniel, així com el paper de foment de
la rehabilitació que juga l’Oficina de Gestió Urbanística per la Rehabilitació
(OGUR), i el significat i objectius del Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
4.4.1.2.- Barri Vell i OGUR
La decidida intervenció per part de l’Ajuntament i altres institucions públiques
en la rehabilitació i reconstrucció de l’espai públic del Barri Vell ha comportat
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una ràpida regeneració del seu teixit i un procés privat de rehabilitació i
recuperació del seu parc d’habitatges. Un paper important en aquest procés de
reforma interior l’ha tingut la decisió de portar una part de l’UdG a aquesta zona
de la ciutat.
Aquest model ha conduït, en el breu període de deu/dotze anys
aproximadament, a una profunda i substancial reforma del centre històric, de la
qual en destacaria cinc aspectes positius i un de negatiu :
- la reconstrucció de l’estructura bàsica del sector
- la reurbanització de la pràctica totalitat de l’espai públic (carrers,
places i espais lliures)
- l’adquisició, com a béns públics, d’edificis amb clar valor patrimonial
- la rehabilitació i reutilització de les principals edificacions amb valor
històric i cultural
- l’impuls en la rehabilitació del patrimoni privat, amb una mitjana de
166 llicències l'any donades en aquest període per l’OGUR
-

el canvi en l’estructura social del barri, provocat pel model
d’intervenció que ha portat a que el mercat immobiliari de la zona
hagi multiplicat per deu el valor del sostre residencial en aquest breu
període de temps analitzat

4.4.1.3.- Sant Narcís i Sant Daniel
En aquests dos barris de la ciutat, la intervenció publica s’ha concretat en el
desenvolupament d’una normativa de regulació de l’edificació i els usos, tal i
com s’explica a la Memòria, amb l’objectiu de conservar les característiques
inicials del grup, en el cas de Sant Narcís, i de protegir el medi natural i els
edificis d’interès, en el cas de Sant Daniel.
I poca cosa més. Estem davant de dues actuacions públiques plantejades amb
més vocació reguladora que de reforma i millora urbana con és el cas del Barri
Vell.
4.4.1.4.- Catàleg del Patrimoni.
Com recorda la Memòria, l’Ajuntament disposa d’un Pla Especial de Protecció
del Patrimoni. Es tracta d’una eina urbanística que té per objectiu fixar el règim
de protecció dels edificis, elements i béns arqueològics, declarats béns
culturals en el Catàleg del Patrimoni Històric Artístic.
4.4.2.- COMENTARIS A LA MEMÒRIA
La Memòria objecte d’avaluació, en aquest apartat, no planteja cap dels
elements que es poden esperar d’un document d’objectius d’una Agenda 21
Local, i dels treballs previs a un Pla d’Acció.
Al meu entendre no es tracta únicament de presentar al Consell una memòria
descriptiva del Pla General, amb informació sobre les actuacions previstes o en
execució en relació al patrimoni arquitectònic, sinó una memòria descriptiva
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dels objectius que en matèria de rehabilitació es pretenen dins l’Agenda 21
Local per la ciutat de Girona.
Trobo a faltar l’enumeració d’aquests objectius i la bondat que presenta el
planejament urbanístic de Girona i la proposta de gestió que l’acompanya, per
la seva consecució.
Parlo per exemple de com a partir d’un cens real d’habitatges es pot plantejar
com a objectiu per a un desenvolupament urbanístic sostenible :
-

una planificació integrada en matèria de rehabilitació
una política d’habitatge sobre el parc existent, recuperant-lo i
rehabilitant-lo
efectuar un tractament de discriminació positiva fiscal dels IBI dels
habitatges ocupats respecte als habitatges buits
es fomenti del lloguer i venda dels edificis buits i en mal estat,
incorporant noves fórmules de gestió i de contracte-arrendament
la rehabilitació de l’habitatge plurifamiliar en zones denses de la ciutat
que doni resposta a nous tipus d’unitats familiars.
una política d’habitatge contra l’exclusió social

Crec que la rehabilitació urbana, des de l’òptica de la sostenibilitat, no ha de
procurar només o principalment la recuperació, rehabilitació i protecció del
patrimoni historicoarquitectònic de la ciutat (Barri Vell), que també, sinó que ha
de perseguir altres objectius com poden ser el control del creixement extensiu
sobre un sòl limitat; una major i millor eficàcia en l’ús i consum de les
estructures urbanes i dels recursos existents; i finalment, el més important, ha
de perseguir un objectiu social de redistribució dels béns existents i accés als
mateixos en condicions d’igualtat, un objectiu ambiental de regeneració i millora
ambiental dels teixits existents, i un objectiu econòmic de valorització de les
estructures urbanes obsoletes i de millor aprofitament de les infrastructures de
serveis que requereix la ciutat.
I tot això des de la perspectiva de l’àrea urbana, implicant en la construcció
d’aquest model als municipis veïns que la conformen. Difícil tasca, però si
volem apuntar amunt (objectius de planificació sostenible) hem de mirar al cel
(perspectives de futur social, ambiental i econòmic sostenibles).
L’Agenda 21 Local s’ha de preguntar :
-

es preocupa el nostre Pla General per tot això ?
com ho fa ?
com preveu gestionar les actuacions de rehabilitació ?

Comencem imaginant-nos el que volem per acabar preguntant-nos si els que
som i amb el que temin podem arribar a aconseguir-ho.
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4.5.- INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN RELACIÓ A LA
PLANIFICACIÓ URBANA I LA REHABILITACIÓ.

4.5.1.- Comentaris a la Memòria
La Memòria fa un recorregut pels diferents mecanismes de què disposa
l’Ajuntament per informar i divulgar diferents actuacions i iniciatives municipals i
per donar assistència als ciutadans en aquells temes que els relacionen amb
l’administració (Centre de Recursos Educatius, UMAT, Oficina de Gestió
Urbanística per a la Rehabilitació del Barri Vell, Oficina d’Informació i Atenció al
Ciutadà, mecanismes de participació en els tràmits urbanístics, etc.). També
indica un seguit d’entitats ciutadanes que relaciona amb el tema que ens ocupa
(Col·legi d’Arquitectes, Col·legi d’Aparelladors i Gremi de Promotors i
Constructors, Amics de les Flors i els Jardins de Girona o Amics de Girona
Antiga).
Els objectius d’accés a la informació i de participació ciutadana han de ser
prioritaris en la confecció de l’Agenda 21 Local, i cap d’aquestes dues
qüestions es plantegen a la Memòria com crec que caldria fer-ho.
-

Accés a la informació: En primer lloc crec que en un document com el
que avaluem no es tracta de fer un recordatori d’oficines municipals o
entitats ciutadanes que s'hi dediquen o participen en tasques
d’informació i assistència al cuitada, com és el cas. Crec que el que
caldria és exposar com es preveu, des de l’administració,
subministrar informació concreta, en base als objectius concrets que
proposa l’Agenda 21 Local en l’àmbit de la planificació urbana i la
rehabilitació, i com poden accedir-hi el ciutadans i ciutadanes de
Girona.

-

Participació ciutadana: En segon lloc el document no proposa cap
objectiu de participació en els processos de planificació urbanística,
al marge dels merament administratius. És necessari obrir una nova
via a la participació ciutadana que com a mínim segueixi la línia que
es plantejava des del Pla de Ciutat fins la nova Llei d’Urbanisme amb
la finalitat i els objectius perseguits a Aalborg, Lisboa, Hannover etc.

4.5.2.- Necessitat d’invertir en la construcció de nous models de participació
La pràctica actual de la planificació urbanística està basada en un model on el
principal protagonista, els ciutadans i ciutadanes, estan exclosos dels processos
de gestació de les propostes.
La nostra administració intenta corregir parcialment aquesta situació, instaurant
un sistema on, per una banda, determinades estructures polítiques i tècniques
assumeixin el paper de representació social en els processos urbanístics, i per
altra banda s’insta al ciutadà, amb poc entusiasme, a participar en els processos
administratius de tramitació i aprovació del planejaments urbanístics, si bé
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aquests es mostren clarament insuficients des de la cultura del desenvolupament
sostenible que es planteja des de 1992.
Crec que la millor garantia per progressar en una planificació i gestió territorial i
urbanística sostenible és augmentar els nivells de participació dels ciutadans i
ciutadanes en aquestes pràctiques, participació que s'ha de provocar des de l'inici
dels processos de planificació urbanística i no com ara que la consulta pública es
situa al final d'un procés on l'exposició d'un projecte acabat possibilita, en el millor
dels casos, petites modificacions que no alteren bàsicament la proposta
urbanística inicialment plantejada.
No pot contemplar-se, però, la participació social en els processos de planificació
urbanística sense que els ciutadans i ciutadanes disposin d'una informació de
qualitat sobre allò que és del seu interès. Aquest és, per a mi, un dels principals
problemes que s'ha de resoldre i crec que és molt difícil disposar de bona
informació i participar significa compartir poder (poder d'intervenir i poder de
decidir) poders aquests que no sempre semblen disposats a compartir-los aquells
que els tenen, emparats a vegades en el paraigües de la representativitat.
Des de la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el
Desenvolupament celebrada a Rio de Janeiro l'any 1992 fins avui, tots els fòrums
on es planteja com desenvolupar propostes sostenibles en la planificació de les
nostres ciutats i pobles indiquen que sense la participació ciutadana no serà
possible assolir els objectius cap a la sostenibilitat que es proposen.
En el nostre àmbit cultural i socioeconòmic, l’Ajuntament de Girona i les
administracions locals que formen l’àrea urbana, per ser les que ofereixen un
marc d'actuació més pròxim als ciutadans i ciutadanes, són les unitats bàsiques
que han d'assumir aquests reptes, concretant-los en programes d'actuació i
desenvolupant les eines de participació necessàries, des d’una clara definició de
competències, en relació a objectius i responsabilitats, dins la pròpia ciutat o des
de l’àrea urbana.
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CONCLUSIONS
a) A nivell de planificació urbanística la ciutat de Girona té “els deures bàsics
fets” i el principal problema que se li planteja és l’encaix amb una àrea
funcional pròxima i una àrea metropolitana extensa que reclamen visions i
solucions conjuntes als principals problemes que plantegen.
b) Es dins aquests nous àmbits que s’ha de perseguir una planificació
urbanística sostenible basada principalment :
-

la compactació de les àrees urbanes que formen el sistema
la revisió i restructuració dels usos del sòl
la mixtificació d’usos del sòl sempre que aquests siguin compatibles
la planificació integrada d’usos del sòl i transport públic
la revisió de les tipologies existents, cercant models més densos i
eficients allà on sigui necessari.
la constant rehabilitació dels teixits urbans degradats

D’altres aspectes lligats amb la planificació urbanística com les
infrastructures, els sistemes d’espais lliures i d’equipaments comunitaris, la
prevenció de riscos, l’eficiència energètica, l’aigua, els residus, la
contaminació, etc. ja s’estudien el altres capítols de l’Agenda 21 i potser
caldria una lectura transversal de tots ells donat que és el conjunt qui acaba
definint el model territorial que cerquem.
c) L’Ajuntament disposa de molta i bona informació sobre la planificació
territorial i el planejament urbanístic. Cal que es faci un major esforç de
divulgació d’aquesta informació.
d) L’Agenda 21 Local ha de fer una selecció de la informació relativa als
objectius concrets que en matèria de planificació i gestió urbanística
persegueix i no s’ha de preocupar tant en fer una lectura del planejament
vigent o dels mecanismes de gestió de què disposa l’Ajuntament pel seu
desenvolupament i execució, perquè en definitiva, no avaluem el Pla
General d’Ordenació Urbana sinó l’Objectiu 3 de l’Agenda 21 Local. La
Memòria avaluada conté molta i bona informació, però aquesta s’ha de
dirigir als objectius plantejats.
e) El PGOU dóna els elements bàsics que es poden reclamar d’una figura de
planejament urbanístic per aplicar i gestionar polítiques de sostenibilitat. La
concreció d’aquestes polítiques és més pròpi de les propostes del govern
municipal lligades als pressupostes anuals, de l’Agenda 21 o dels Plans
d’Acció, entre d’altres.
f) En aquests moments el que falta és definir polítiques concretes (objectius
concrets) en els temes que afecten l’estructura del territori (dins i fora de
l’àmbit purament administratiu): mobilitat, infrastructures viàries i xarxes de
serveis, dotacions comunitàries i sistema d’espais lliures de l’àrea urbana.
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g) Pel que fa a la classificació urbanística del sòl, Girona ha esgotat les seves
possibilitats ordenadores. El nou marc de reflexió és l’àrea urbana i dins
d’aquest àmbit cal reorganitzar els usos del sòl.
h) L’accés a l’habitatge és i ha de ser un objectiu clau. Girona ha d’aclarir el
seu programa d’oferta pública i es fa necessari observar el problema des de
l’àmbit de la ciutat funcional.
i) Els processos de rehabilitació urbana han de superar les òptiques de la
rehabilitació historicoartística i patrimonial i anar més enllà. Cal introduir
finalitats socials, ambientals i econòmiques en el plantejament d’aquest
objectiu de rehabilitació sobre el parc construït existent.
j) Manquen instruments per assolir objectius de sostenibilitat en els processos
de construcció de la ciutat. Caldria avançar en l’elaboració d’un cos
d’ordenances amb aquest objectiu: residus, energia, consums, sistemes
constructius, etc.
k) Cal apostar per models de participació que, sense menyscabar el model
representatiu, impulsin en la societat una cultura de corresponsabilització en
els processos de gestació i definició del planejament urbanístic.

Girona, octubre 2003
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