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INTRODUCCIÓ

L’aigua ha estat i és molt important en la història de 
Girona, tant des de la seva vessant de recurs com de 
risc. L’aigua ha esdevingut per als gironins una font 
extraordinària de riquesa gràcies als seus quatre rius (el 
Ter, l’Onyar, el Güell i el Galligants) i les nombroses rieres 
i rierols que travessen el terme municipal, però també a 
la séquia Monar i als rics aqüífers del pla de Girona. En 
aquest sentit, l’aigua ha fet possible el desenvolupament 
econòmic de la ciutat, l’abastament urbà, la instal·lació 
de molins i fàbriques, un ric llegat de patrimoni natural 
i cultural que ens arriba als nostres dies i, fins i tot hi ha 
qui diu que ha forjat la creació d’una identitat gironina 
estretament vinculada als rius. Però també aquesta 
mateixa aigua s’ha convertit sovint en un maldecap, tant 
per esdevenir una barrera geogràfica que ha calgut vèncer 
amb ponts i passeres, com pels efectes negatius que han 
tingut les inundacions des dels temps més reculats i 
que l’han portat a bastir un complex edifici hidràulic de 
defensa que marca profundament la trama urbana actual 
de la ciutat.
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Totes –o bona part– d’aquestes facetes de les relacions 
de Girona amb l’aigua són les que agafaran el protagonisme 
del cicle de conferències de l’Arxiu Municipal de Girona 
durant les seves edicions de 2015 i 2016. Durant aquest 
primer any tractarem cinc d’aquestes facetes. En primer 
lloc, i com ja és habitual en cicles anteriors, el mateix 
Arxiu Municipal presenta els fons documentals propis 
que guarden relació amb aquesta temàtica. Tot seguit 
ens endinsarem a conèixer aquella aigua que no es veu i 
que passa més desapercebuda, com és l’aigua subterrània 
present al subsòl de la ciutat. A continuació ens endinsarem 
a analitzar els vincles històrics que s’han donat entre 
Girona i els rius Onyar, d’una banda, i el Ter, de l’altra, 
tant des d’una perspectiva territorial i històrica com des 
d’una perspectiva natural i ambiental. En cinquè lloc 
fixarem l’atenció en el risc que han suposat històricament 
les inundacions per a la ciutat, i n’abordarem les causes 
i l’evolució que han tingut les mesures desenvolupades 
per tal de fer-hi front. I per acabar, la darrera aportació 
es dedica a conèixer el paper que han tingut les fonts i els 
usos de l’aigua en la configuració de la ciutat.  

Tot plegat de la mà d’experts que en un moment o altre 
i des de diferents perspectives i disciplines, han posat l’ull 
en l’estudi de les múltiples facetes de l’aigua a la ciutat dels 
quatre rius. 

Anna Ribas Palom
Professora del Departament de Geografia de la 

Universitat de Girona



FONTS DOCUMENTALS 
DE L’ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA 

PER A LA RECERCA ENTORN 
DELS USOS DE L’AIGUA (I)

Joan Boadas Raset
 Lluís-Esteve Casellas Serra

 Anna Gironella Delgà
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La1confluència a la ciutat de Girona de quatre rius, el Ter, 
l’Onyar, el Güell i el Galligants, ha propiciat des d’antic la 
relació dels seus habitants amb l’aprofitament de l’aigua 
que hi discorre. Aquesta relació s’ha manifestat en usos i 
finalitats diverses i, per aquest mateix motiu, ha estat ne-
cessari regular aquesta explotació per facilitar tant els in-
teressos privats com aquells que pertanyien a la comuni-
tat. La regulació i l’ordenació d’aquests drets s’ha instruït 
gairebé sempre sobre bases documentals, especialment 
quan ha estat sota la tutela d’una institució pública. 

Abans que el govern municipal es comencés a conso-
lidar, allò que feia referència a les aigües era prerrogativa 
reial, tant a nivell regulatiu com a nivell de propietat. Les 
aigües i molins eren propietat de la monarquia i, a través 
dels seus oficials, n’establia o cedia la gestió a altres institu-
cions o particulars. A partir del segle XIV sobretot, i mit-
jançant els privilegis concedits a les ciutats, la monarquia 

El text d’aquesta conferència és una adaptació de la comunicació “Fonts 
primàries per a la recerca entorn dels usos de l’aigua: els fons de l’Arxiu 
Municipal de Girona” presentada al V Congrés d’Història Agrària dels 
Països Catalans “Els usos de l’aigua en la Història. De l’antiguitat als nostres 
dies” (Barcelona, 15-17 de desembre de 2010).
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va anar atorgant als governs municipals cada cop més fa-
cultats relacionades amb la gestió i l’explotació de l’aigua. 

En les èpoques medieval i, especialment, moderna 
l’administració municipal de l’aigua s’entenia en tant que 
gestió econòmica dels recursos hídrics, que eren conside-
rats patrimoni municipal. Per això, la séquia i els molins 
eren explotats directament pel municipi a través de con-
cessions.

Amb el desenvolupament dels ajuntaments contem-
poranis aquests van començar a exercir tota una sèrie 
de competències vinculades amb els serveis. A partir 
d’aquest moment, l’ús de l’aigua s’entengué com una pres-
tació de serveis a la ciutadania, fos com un servei comu-
nitari, com el subministrament d’aigua, o fos un servei 
adreçat a les persones, com l’aprofitament lúdic de l’aigua. 

Els fons de l’Arxiu Municipal de Girona contenen els 
rastres documentals que han generat la regulació dels 
usos de l’aigua i la seva explotació per part de la institució 
municipal. Per tant, les potencialitats de la documentació 
municipal per a la recerca sobre els usos de l’aigua en la 
Història són evidents. 

La documentació de l’Arxiu Municipal de Girona que 
fa referència a la gestió de l’aigua o dels recursos hídrics, 
s’organitza —com la resta de documentació de l’Ajunta-
ment de Girona— segons les competències i funcions 
municipals. Les seccions i sèries documentals del fons 
Ajuntament de Girona que contenen informació sobre la 
gestió i ús de l’aigua són:
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ORGANITZACIÓ POLÍTICA I COMPETÈNCIES 

• Gestió i regulació de competències 

o Llibres de privilegis 
o Privilegis (pergamins i lletres reials) 
o Ordenances, reglaments i normatives 
 

• Òrgans de govern 

o Actes del Ple / Manuals d’acords del Consell 
o Bans i edictes 

 

GESTIÓ ECONÒMICA 

• Administració del patrimoni 

o Séquia Monar  
o Molins  
o Administració del glaç 
o Aiguadeixos 

 

ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI 

• Planificació i gestió urbanística 
• Obres d’infraestructura i serveis 
• Construcció i manteniment d’instal·lacions i equipaments municipals 
• Junta de Reials Obres 
• Control d’activitats econòmiques 

 

SERVEIS COMUNITARIS 

• Abastament d’aigua 
• Sanejament d’aigües residuals 
• Enllumenat 
• Salut pública 

 

SERVEIS PERSONALS I ASSISTENCIALS 

• Esports 
• Educació 
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Per facilitar la seva disposició pública, hem estructu-
rat la presentació en sis apartats:  

	 Jurisdicció i regulació sobre l’aigua.
	 Explotació econòmica dels recursos hídrics.
	 Impacte de l’aigua en el paisatge urbà.
	 Actuacions preventives sobre els rius. 
	 Serveis públics vinculats a l’aigua.
	 L’aigua com a element lúdic i de qualitat de vida.

Avui ens centrarem a tractar la documentació referi-
da als tres primers apartats. Deixarem el tractament dels 
documents vinculats a les actuacions preventives sobre 
els rius, serveis públics vinculats a l’aigua i l’aigua com 
a element lúdic i de qualitat de vida per a l’edició de les 
Conferències de l’Arxiu Municipal de l’any 2016.

Jurisdicció i regulació sobre l’aigua
Els afers vinculats a l’aigua, és a dir, els cursos fluvials i 
hídrics i les terres limítrofes eren de jurisdicció reial. Tan-
mateix, al llarg de l’època medieval, sobretot a partir del 
segle XIV, aquestes prerrogatives són traspassades al mu-
nicipi. El llarg procés de traspàs de competències s’efec-
tuà a través dels privilegis concedits per la monarquia a la 
Universitat de Girona, alguns dels quals es conserven en 
els pergamins originals que donen fe de les gràcies con-
cedides, o en les lletres reials amb les quals eren notifi-
cades. A més, la majoria foren compilats en els llibres de 
privilegis de la ciutat, el Llibre Verd (1144-1533), el Llibre 
Vermell (1188-1624) i el Llibre Groc (1596-1702).



15

Assumides les jurisdiccions bàsiques relatives a l’aigua, 
els jurats i el Consell de la ciutat de Girona van obtenir 
la capacitat per regular o legislar sobre aquest aspecte. 
D’aquesta capacitat en deriven els documents referits a 
l’ordenament en matèria d’aigua expressat a través d’or-
denances, reglaments i normatives. En aquest grup hi po-
dem trobar des d’ordinacions medievals sobre quan i com 
regar amb l’aigua de la séquia Monar, fins a la normativa 
general sobre la realització d’obres als rius (1852-1876).

El principal òrgan municipal encarregat d’elaborar o 
sancionar la regulació de l’ús de les aigües i els altres temes 
que afecten l’organització municipal, és el Ple de l’Ajunta-
ment, en època contemporània, l’antiga reunió dels jurats 
i el Consell de la ciutat. Les deliberacions d’aquest òrgan 
queden recollides en els Manuals d’Acords —d’època me-
dieval i moderna— o Actes del Ple. En aquests, trobem 
nombrosos documents referits a l’aigua: prohibicions, es-
tabliments d’aigües o de molins, i un llarg etcètera.

Explotació econòmica dels recursos hídrics 
La Universitat de Girona va anar consolidant el seu ter-
me municipal i, també, incrementant la seva potestat i 
possessió sobre les aigües a mesura que la monarquia es 
desprenia de la jurisdicció i propietat de terres i aigües. 
D’aquesta manera, els recursos hídrics es van convertir 
en part del patrimoni municipal. La gestió econòmica 
d’aquests recursos s’organitzava, ja en època medieval, en 
forma de monopolis i concessions. Aquests recursos hí-
drics de gestió municipal són la séquia Monar, els molins 
i l’administració del glaç.
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Séquia Monar
La séquia Monar, també coneguda històricament com a 
rec Comtal, és un rec que surt del Ter, a l’alçada de Besca-
nó, i segueix, passant per Salt i Santa Eugènia de Ter, fins 
a Girona, on desguassa a l’Onyar, a tocar de l’actual plaça 
de Catalunya.

El rec Monar era de domini reial, però la monarquia 
va cedir la seva gestió a través d’establiments. L’any 1358 
Pere III va concedir en establiment emfitèutic a favor de 
Berenguer Riera i altres ciutadans de Girona, tots els cen-
sos i altres drets que el rei rebia sobre els molins reials 
del Mercadal i les seves aigües, rescloses i cadiretes. Amb 
els anys aquest establiment va passar a Bernat de Sitjar i 
d’ell a Francesc de Cruïlles i de Sitjar. En un intent d’or-
denar l’administració de la séquia Monar, motiu de plets 
i enfrontaments, al segle XV l’arxiver reial Pere Miquel 
Carbonell va recollir en un volum els documents sobre la 
séquia existents a l’arxiu del batlle general de Catalunya, 
datats entre 1341 i 1459. Posteriorment, entre els segles 
XVI i XVII, es va compilar un altre llibre que contenia 
tots els documents referits a la seva gestió, és a dir, no-
menaments, edictes i bans, entre altres; el volum porta 
per títol: Actes del rech Monar, que vuy és de la ciutat de 
Girona. 

Els establiments de la séquia Monar van acabar rever-
tint a la ciutat de Girona en diferents moments. El 1573 
els jurats van denunciar que les obres que havien enge-
gat els propietaris dels molins del rec Monar, prop de la 
resclosa reial, podien ser perjudicials, especialment pel 
risc d’inundacions. Per aquesta causa, i atesa la disponi-
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bilitat de recursos econòmics, el govern de la ciutat va 
engegar una activa política de municipalització de serveis 
que incloïa la compra dels diferents molins de la ciutat i 
també de la séquia Monar. El 24 de setembre de 1620 els 
jurats de Girona van comprar la séquia i els molins del 
Mercadal a Francesc de Cruïlles. L’any 1669 el lloctinent 
reial va concedir llicència a la ciutat de Girona per tal que 
recuperés la possessió del rec a condició que no es cons-
truïssin molins a la riba, ni en el terme de Girona ni, tam-
poc, a Santa Eugènia de Ter ni Salt. Aquell mateix any la 
reina Marianna d’Àustria, regent, va confirmar el retorn 
de la propietat de la séquia Monar a la ciutat de Girona. 
L’operació comportà un important esforç econòmic per a 
la ciutat i el 1687 Carles II va eximir-la de pagar el deute 
que havia contret amb la Batllia General amb motiu de la 
compra, en recompensa pel seu servei durant la guerra 
amb França.

En època moderna, el batlle d’aigües era l’encarregat 
d’administrar els drets que generava i de vetllar per l’ex-
plotació de les aigües; la seva acció era acompanyada pel 
nunci de la séquia i l’advocat de la séquia. Però la propi-
etat i explotació de la séquia fou motiu de diverses con-
trovèrsies. Es van moure plets entre els regants i entre els 
propietaris de les terres a tocar de la riba. És el cas de la 
causa entre la família Santdionís i els Vendrell sobre la 
facultat dels primers per utilitzar l’aigua del rec reial per 
a ús dels molins que tenien o tindrien en el rec del Portell 
o Cagafaves, un canal secundari de la séquia. D’aquesta 
causa se’n va dictar sentència arbitral el 1457. 

Als segles XVII i XVIII continuaren succeint-se plets 
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relatius al rec amb els regidors de Salt i Santa Eugènia de 
Ter i també amb l’Administració dels Aniversaris de la 
Seu, que tenia la propietat dels molins i la séquia a Santa 
Eugènia de Ter.

Com hem vist, la séquia Monar va néixer com una 
obra hidràulica per a ús agrari. Ha servit per portar aigua 
a les hortes del pla de Girona i també de Salt i Santa Eu-
gènia de Ter, també a través de recs secundaris. El llibre 
Actes del rech Monar recull algunes crides públiques dels 
jurats adreçades als regants en què els indiquen la ma-
nera i les hores convingudes per regar i altres adreçades 
als propietaris que afrontaven amb la séquia per tal que 
netegessin les ribes i no embrutissin les aigües.

Però la seva aigua també fou aprofitada per a l’ús in-
dustrial i elèctric, com a força motriu de molins i centrals 
elèctriques, en especial a la zona del Mercadal, on l’aigua 
del rec abastia primer els molins fariners, drapers i pape-
rers i, a partir del segle XIX, va permetre la instal·lació de 
fàbriques modernes al seu voltant. Els molins o indústri-
es medievals van deixar pas, en època contemporània, a 
altres empreses com La Gerundense (1842), fàbrica de 
paper continu, i la indústria tèxtil Grober (1890), entre 
d’altres.  

Per poder fer ús de les aigües de la séquia aquestes 
companyies industrials van haver d’arrendar-les o com-
prar-les a l’Ajuntament de Girona. El 1842 la companyia 
Oliva, Flores i Cia comprava directament la séquia Mo-
nar i altres edificis municipals del Mercadal per fundar 
La Gerundense. El 1886 l’antic molí fariner de la ciutat es 
convertia en central elèctrica: les aigües del Monar mou-
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rien la turbina, fabricada a la foneria de Planas i Junoy, 
també instal·lada al Mercadal.

Al segle XIX, les obres de reforma i manteniment dels 
canals de la séquia també han generat diversa documen-
tació. Alguns d’aquests expedients inclouen plànols, com 
el Croquis de la séquia Monar i terreny que rega, de 1868, 
o el Plano topográfico que comprende parte de la acequia 
Monar desde su origen de toma de aguas hasta la Riera de 
Mus, de 1899. Entre els expedients relatius als treballs de 
manteniment destaca, per exemple, el de les obres de re-
paració de la resclosa de Bescanó i de la conducció de les 
aigües del rec cap als molins de Girona, efectuades entre 
el 1827 i el 1902, que inclou pressupostos, memorials i 
comptes. Del segle XIX també es conserva la correspon-
dència mantinguda entre l’Ajuntament de Girona i em-
preses instal·lades a la ciutat, com la societat Sala i Ber-
tran, propietària de La Gerundense, per al manteniment 
de la séquia Monar. 

 
Molins 
Els molins de la ciutat de Girona, construïts a la riba de 
rius i recs per aprofitar la força motora de l’aigua, eren 
en origen un monopoli reial i els oficials del monarca en 
controlaven l’ús i establien el preu i la forma de moldre el 
gra. La monarquia percebia els drets de tots els molins i 
podia regular diferents aspectes de la seva gestió, però a 
partir del segle XIV va començar a delegar aquestes fun-
cions. El 1331 Alfons III concedia al batlle de Girona i 
als jurats de la ciutat la facultat de poder dictar les ordi-
nacions convenients referides als molins. A més, a partir 
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del segle XIV la monarquia va anar establint els seus mo-
lins i els drets derivats a particulars. Aquest procés es pot 
resseguir a través dels pergamins on s’instrumentava el 
contracte. D’aquesta manera l’explotació dels molins fou 
cedida a mans privades.

Els molins de la ciutat de Girona es concentraven, 
principalment, en dues zones: el Mercadal, seguint el 
curs de la séquia Monar, i la riba del Ter, allí on confluïa 
amb el riu Onyar i resseguint el carrer de Pedret. En amb-
dues zones convivien diversos tipus de molins: fariners, 
drapers i paperers.

Al llarg del segle XVI la ciutat va anar incorporant 
l’administració dels molins. L’adquisició es feu per diver-
ses vies: per compra a particulars o per cessió de la mo-
narquia. A l’Arxiu Municipal de Girona podem trobar 
diferents dossiers i expedients vinculats a aquests canvis 
de propietat: per exemple, contractes de compravenda i 
expedients de permutes i subhastes. La forma més fre-
qüent per explotar-los fou l’arrendament. Aquests ge-
neraren els seus propis expedients que incloïen, entre 
altres, tabes o plecs de condicions, crides públiques o 
inventaris. 

La gestió dels molins es registrava en els llibres i qua-
derns d’administració dels molins, datats entre final del 
segle XVII i el segle XIX. Aquests documents recollien 
els comptes i cobraments a flequers i altres particulars 
per les moltures de blat, factures de reparacions, llibres 
de compra i data de blat o comptes de les moltures i la fa-
rina fetes pels flequers de la ciutat als molins. Tot i que la 
documentació referida a les moltures de blat és predomi-
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nant a la sèrie Llibres de la botiga del forment, en concret 
de 1696 a 1712.

Ja des d’època medieval la Universitat de Girona es 
veié immersa en diversos plets relacionats amb els molins 
de la ciutat. El 1489 l’infant Enric feia complir la sentèn-
cia del contenciós que enfrontava Beatriu de Corbera i la 
ciutat de Girona amb motiu de la reconstrucció de la res-
closa dels molins del Ter, antigament d’en Caramany, del 
qual es derivà un informe o descripció de les obres que 
convenien. El 1508 es dictava sentència en el plet entre 
la família Vendrell i la família Sitjar sobre els molins que 
tenien al Mercadal.

El 1581 la causa entre els síndics de la ciutat i els se-
nyors dels molins de la Manola, a Pedret, obligava la ciu-
tat a crear censals per tal d’obtenir els diners necessaris 
per afrontar les despeses ocasionades pel plet a l’Audièn-
cia Reial. L’origen d’aquests molins es remuntava al 1493, 
quan el batlle general de Catalunya va establir a Pere 
Querol les aigües del riu Ter amb l’obligació de fer-hi un 
o més casals per a molins fariners. Més endavant la ciutat 
havia comprat els molins, però calgué reconstruir-los ja 
que estaven derruïts. Les despeses motivades per la ree-
dificació, entre altres, constituïren el motiu del plet.

Administració del glaç
La ciutat també gestionava l’abastament de gel i neu a la 
ciutat, que per època moderna es pot resseguir en la sè-
rie Llibres de l’Administració del Glaç, datada entre 1629 
i 1791. La sèrie està constituïda pels comptes de les dues 
taules de glaç de Girona (la de la Ciutat i la del Capítol) 
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i de la casa de la neu, els quals registraven la venda de 
gel (mesurat en pa de glaç) i neu efectuada pel pesador 
de la neu (funcionari municipal) i el venedor de la neu 
(l’arrendatari del servei); i, d’altra banda, les tabes, con-
còrdies i altres documents relacionats amb l’arrendament 
en monopoli de l’abastament de gel i neu. 

Una de les famílies arrendatàries més importants fou 
la família Sabater d’Aiguaviva. També hi ha molta docu-
mentació relacionada amb el subministrament de gel per 
al pou que tenien en propietat i que el municipi contrac-
tava en exclusiva.

Aiguadeixos
Els terrenys que formen els al·luvions o sediments fluvi-
als, els aiguadeixos, també eren explotables. L’any 1424 la 
reina Maria, lloctinent d’Alfons IV, va donar a la ciutat la 
seva meitat dels drets sobre els aiguadeixos del Ter; aquell 
mateix any, Alfons IV donava a la Universitat el que li 
restava de les terres i possessions de l’aiguadeix —l’altra 
meitat. D’aquesta manera, la ciutat estava facultada per 
poder vendre, establir o arrendar els aiguadeixos i des-
tinar els ingressos obtinguts a sufragar les despeses per 
a la construcció d’un mur de contenció als rius. Feia poc 
que Girona havia sofert els efectes de la gran avinguda 
dels rius Ter, Onyar i Güell. De la plantació d’arbres als 
aiguadeixos del Ter en sorgirà la Devesa.

La propietat de l’aiguadeix del Ter implicava mono-
politzar-ne l’explotació. Entre la documentació referida a 
les finques rústiques del patrimoni municipal hi trobem 
expedients relatius al dret de pasturar als aiguadeixos del 
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Ter i l’Onyar i comptes sobre la tala d’arbres i la venda 
de llenya de la Devesa, principalment del segle XIX. La 
caça i la pesca eren altres recursos generats per aquells 
terrenys. També trobem diversos plets amb la Universitat 
de Salt, l’any 1680, o amb propietaris veïns per a la seva 
explotació. 

Aquests plets van motivar, entre altres documents, la 
confecció de diversos plànols o croquis de la zona. Però 
de plànols de la Devesa se’n conserven d’altres a partir del 
segle XIX i sobretot del XX quan comença a planificar-se 
la seva conversió en parc urbà per al lleure de la ciuta-
dania. Aquests projectes tenen diferents fites destacades 
com les propostes de l’arquitecte municipal Ricard Giralt 
i Casadesús de l’any 1933, el Pla Especial de la Devesa 
aprovat el 1987 o l’actual pla que ha motivat intensos de-
bats i l’organització d’un procés participatiu als barris. 

Impacte de l’aigua en el paisatge urbà
Una de les funcions més importants de les organitzacions 
municipals, al llarg de totes les èpoques, és la relativa a 
l’ordenació i gestió del territori. L’ajuntament regula la ur-
banització de l’espai i tot el que hi fa referència. Amb rela-
ció als cursos fluvials, aquesta funció porta vinculades les 
accions referides a les actuacions sobre el llit i els marges 
dels rius, però també als projectes de ponts, passarel·les i 
altres sistemes per creuar-los.

Igualment el govern municipal també ha hagut de fer 
front a les conseqüències derivades de les crescudes dels 
rius, recurrents a la ciutat de Girona, i pal·liar-les.
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Ponts i barques
Entre les infraestructures vinculades als cursos hídrics de 
la ciutat de Girona cal parlar dels ponts i els altres ele-
ments per creuar-los. Igual que en les obres referides a 
la contenció del riu, les que n’afectaven els marges, tot 
allò que feia referència al seu pas, també fou, inicialment, 
prerrogativa reial des d’època medieval, per bé que el go-
vern municipal hi pogués intervenir de manera més o 
menys directa. 

La construcció de ponts era una potestat de la monar-
quia, la qual en sufragava les despeses a través d’imposi-
cions sobre el pas de persones, animals i mercaderies en 
forma de barres i pontatges. L’any 1322 una carta reial 
ordenava el cobrament dels sous necessaris per a la re-
construcció del pont de fusta del Mercadal; la recaptació 
fou delegada als encarregats de cobrar els diners destinats 
al pont de pedra de Sant Francesc.

No obstant això, la monarquia solia atorgar privilegis 
a la ciutat per tal que pogués dur a terme altres projectes. 
El 1424 Alfons IV concedia a la ciutat la capacitat d’im-
posar el dret de pontatge per poder acabar el pont de pe-
dra de Pedret, del qual només hi havia un arc aixecat. El 
1451 la reina Maria, lloctinent d’Alfons IV, va permetre a 
la ciutat de cobrar el dret de pontatge durant trenta anys 
a qui passés pel pont Major amb la finalitat de poder-lo 
reparar. En aquest pont, com recull el Manual d’Acords, 
el 1620 s’hi van posar dues pedres amb les armes de la 
ciutat.

A l’arxiu municipal podem trobar els expedients re-
ferits a la construcció dels diversos ponts que travessen 
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la ciutat. Poden contenir des de comptes de les obres de 
construcció i reparació fins a acords, informes de l’arqui-
tecte municipal o projectes tècnics. Entre aquests desta-
quem els del pont de Sant Agustí (1660-1924), el pont de 
Pedra o pont d’Isabel II (1848-1904), que inclou tots els 
actes d’inauguració, o el pont de l’Alferes Huarte (1940-
1941), batejat en honor del militar que salvà diverses per-
sones en els aiguats de l’any 1940, entre altres. Del pont 
de les Palanques Vermelles o de Santa Clara (1733-1923), 
per exemple, se’n conserva la documentació de les dife-
rents i múltiples reparacions quan era un pont de fusta, 
fins al projecte de substitució per un pont de ferro disse-
nyat per l’arquitecte Manual Almeda i executat per l’em-
presa d’Eiffel. S’han preservat, a més, alguns reportatges 
fotogràfics on es poden resseguir les obres de construcció 
o de reparació, com les de l’any 1923 fotografiades per 
Josep Jou i Parés. Destaquen també alguns projectes que 
no s’arribaren a realitzar com el de construcció d’un pont 
sobre l’Onyar per fer-hi passar un tramvia de Sarrià de 
Ter a Salt, del qual es conserva l’informe de l’arquitecte 
municipal Martí Sureda de 1900. 

Altres ponts, com els del ferrocarril, han estat cons-
truïts i sufragats per altres administracions. És el cas del 
pont de Mart, el pont de ferro que creuava el Güell a l’al-
çada de la Devesa, el qual fou aixecat per la companyia 
del ferrocarril (1875-1891). 

Aiguats de Girona
Com ja s’ha dit, la majoria d’aquestes actuacions sobre 
el territori deriven de la constant preocupació de les au-
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toritats municipals —a més de l’administració reial i es-
tatal— i dels veïns de Girona davant les avingudes dels 
rius que envolten i travessen la ciutat. Es té constància 
documental de les inundacions provocades pels desbord-
aments dels rius des del 1322. 

Al segle XIX, prèvia confecció d’uns índexs de manu-
als d’acords, Julià de Chia, secretari i arxiver municipal, 
va documentar una relació de notícies referides a aiguats 
que començava el 1322: Reseña de los estragos que en to-
dos tiempos han causado en Gerona las avenidas de los 
ríos Ter, Oñar, Güell y Galligans. Por ella se podrá venir en 
conocimiento de que es imposible evitarlos por más repara-
ciones que se hagan, y que son inútiles todos los planos de 
dirección y encauce, no variando el del Oñar en dirección 
al Congost para que absorva el Galligans en sus avenidas. 
Aquest buidatge documental es pot considerar el prece-
dent, entre altres, de la seva obra sobre els aiguats soferts 
per la ciutat Inundaciones de Gerona: relación histórica de 
las más notables que han causado en esta ciudad las aveni-
das de los ríos Ter, Oñar, Güell y Galligans desde la ocurri-
da en 28 de diciembre de 1367 hasta las que tuvieron lugar 
en 8 y 11 de octubre del corriente año de 1861, publicada 
a Girona l’any 1861. 

Els aiguats del segle XIX van generar diversos expe-
dients que incloïen correspondència, disposicions gover-
natives, relacions de morts i desperfectes, documentació 
relativa a la reedificació de cases i socors, entre d’altres. 
Hi ha expedients dels aiguats de 1843, 1861, 1866 i 1876, 
i també documentació referida als de 1932 a 1971. Entre 
aquests documents hi ha una memòria històrica sobre les 
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inundacions a Girona entre 1843 i 1872 escrita per l’arxi-
ver de l’Ajuntament de Girona Francesc Oliver.

Les inundacions del segle XX van comportar la de-
cisiva intervenció de l’Estat en la realització de les obres 
de defensa dels rius. Aquesta intervenció, juntament amb 
una nova regulació sobre els cursos fluvials, comportà el 
retorn efectiu d’aquestes competències a l’Estat. 

Cal assenyalar que el Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge de l’Ajuntament de Girona (CRDI) conserva 
una gran quantitat de fotografies sobre les inundacions a 
Girona; en destaquen els reportatges dels anys seixanta i 
setanta dels fons Narcís Sans i Prat i Josep Buil i Mayral, 
a més de les pel·lícules sobre els aiguats de 1962 de Josep 
Bosch i Mollera.
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L’AIGUA SUBTERRÀNIA AL SUBSÒL DE GIRONA
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Sovint hom es refereix a l’aigua subterrània com el re-
curs que no es veu, i potser en el cas de Girona, podríem 
dir que tampoc se’n parla; ja que els rius de la ciutat: Ter, 
Onyar, Galligants i Güell, han pres tot el protagonisme 
com a recursos hídrics. Sense menystenir-los, atès que els 
rius formen part del paisatge físic –i també emocional, 
dels gironins–, les aigües subterrànies, per contra, no te-
nen actualment la importància que havien tingut temps 
enrere, quan l’existència de pous era la principal font d’ai-
gua de les necessitats de cases particulars i hortes del nos-
tre entorn. L’aigua subterrània del subsòl de la ciutat ara 
passa desapercebuda i ha esdevingut un recurs oblidat 
per molts gironins que satisfan la seva demanda hídrica a 
través de la xarxa de distribució i limiten l’observació dels 
fenòmens hidrològics als propis de les aigües superficials: 
crescudes dels rius, sequeres, o a l’existència dels hàbitats 
fluvials, especialment a la vora del riu Ter.

L’objectiu d’aquesta contribució és reivindicar l’exis-
tència de l’aigua subterrània com un recurs natural pre-
sent al subsòl de la ciutat, la qual té una estreta relació 
amb el cabal dels rius i que, en temps d’escassetat d’aigua, 
pot esdevenir una oportunitat per alleugerir la pressió en 
l’ús dels recursos hídrics superficials, concretament l’ai-
gua de xarxa, i suposar-ne un estalvi per a aquells usos 
que no requereixen una potabilització prèvia.

En aquest sentit, la presència d’aigua subterrània de-
pèn de dos factors principals: la constitució geològica del 
subsòl; és a dir, la tipologia dels aqüífers que s’hi troben 
i el balanç hídric que determina la quantitat d’aigua sub-
terrània. Addicionalment, qüestions com la qualitat de 
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l’aigua i la interacció amb les estructures soterrades (pàr-
quings, vies de comunicació...) o excavacions són altres 
aspectes que cal considerar quan es parla d’aigua subter-
rània en entorns urbans. En aquesta ponència, es desgra-
naran aquests aspectes amb la finalitat de fer “més visi-
ble” aquest recurs natural en l’àmbit de la nostra ciutat.

Estructura geològica del subsòl de Girona
El pla de Girona, que comprèn l’espai al llarg del riu Ter 
entre Bescanó i Pedret, i de Sant Gregori a Vilablareix, el 
Perelló i l’Avellaneda, se situa a l’extrem septentrional de 
la depressió de la Selva; la qual, des del punt de vista ge-
ològic, constitueix una unitat enfonsada en relació amb 
les serralades que l’envolten: les Gavarres, les Guilleries, 
Cadiretes i el massís de Rocacorba (Figura 1). Aquesta 
depressió està limitada per zones de falla que des de fi-
nals de l’era terciària, durant el període Neogen ara fa uns 
10 milions d’anys, van anar configurant les grans unitats 
de relleu que observem en l’actualitat (Pallí et al., 2002; 
ICGC, 2015a). Algunes d’aquestes falles de l’entorn de 
Girona, ben identificades als mapes geològics, són les 
falles de Llorà, que ressegueix la vall de Llémena fins a 
Fornells, i les de Cartellà i Santa Coloma, totes elles en di-
recció NO-SE. També cal considerar altres falles menors 
com les que afecten el centre de la ciutat de Girona, amb 
una orientació N-S aproximada, des de Sarrià de Ter fins 
a Palau-sacosta (Figura 1).

Aquestes grans falles determinaren l’evolució de la 
depressió de la Selva i també, a mesura que es creava, el 
seu rebliment sedimentari a partir de les aportacions dels 
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rius que erosionaven les serralades del voltant. Concreta-
ment, al subsòl del pla de Girona hi trobem, de més pro-
funda a més soma, les formacions geològiques següents 
(Figures 1 i 2, ICGC, 2015b):

•	 Al basament, hi apareixen els materials ignis i 
metamòrfics del Paleozoic que afloren a les Gavarres, a 
l’est, i a Sant Grau i les serres al sud de Bescanó, a l’oest; i 
pels materials del terciari inferior, d’edat paleògena, que 
conformen les roques detrítiques vermelles que podem 
observar de Vila-roja a la vall de Sant Daniel, les calcàries 
o “pedra de Girona”, de les Pedreres a Montjuïc, i les for-
macions de margues i sorrenques que afloren a Sarrià de 
Dalt i a Sant Medir. Tots aquests materials van crear-se 
amb anterioritat a la formació de la depressió tectònica.

•	 Aquest basament està recobert, de forma discor-
dant, pels sediments neògens que rebliren la depressió 
des dels seus inicis, procedents de l’erosió dels relleus cir-
cumdants. Són nivells de sorres i argiles sense consolidar, 
que poden assolir potències superiors al centenar de me-
tres. Els observem de Palau-sacosta a Fornells, de Canet 
d’Adri a Sant Gregori i al sud d’Aiguaviva.

•	 Pel damunt, afloren els materials més recents en 
la història geològica local que són els sediments fluvials 
del Quaternari aportats principalment pel riu Ter, per 
l’Onyar i per les rieres com la Llémena, Güell i Masrocs. 
Morfològicament, constitueixen les terrasses fluvials on 
s’assenta la zona metropolitana de Girona i Salt. Al límit 
sud, aquestes formacions fluvials enllacen amb els dipò-
sits de peu de mont formats per les aportacions del Güell 
i de la riera de Masrocs.
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Aquestes tres formacions destaquen pel fet de ser hi-
drogeològicament interessants; és a dir, per constituir els 
aqüífers que comprenen els recursos d’aigua subterrània. 
Altres materials geològics destacables, però amb poc in-
terès hidrogeològic, són les formacions volcàniques (cons 
i colades) de la Crosa de Sant Dalmai i de Canet d’Adri, la 
colada del qual arriba fins a Domeny.

Els principals aqüífers del pla de Girona
Com s’ha comentat, cada una les principals formacions 
geològiques abans esmentades tenen la seva importàn-
cia com a aqüífers; en altres paraules, com a formacions 
geològiques que poden emmagatzemar aigua i deixar-la 
fluir, i en permeten l’extracció i, no ho oblidéssim, la re-
càrrega. Algunes formacions, com les que constitueixen 
el basament del pla de Girona, són poc explotades ateses 
la seva escassa extensió en superfície d’aflorament o la 
profunditat a la qual es troben per sota els materials ne-
ògens i quaternaris; però concretament, poden presentar 
fonts, com les de Sant Daniel, o pous surgents, com el 
de la Creueta prop del camí del carrilet, i en alguns ca-
sos surgències amb aigües termals com a la zona de Sant 
Ponç-Puig d’en Roca.

Els sediments neògens formen importants aqüífers 
que, a grans trets, abasteixen la demanda domèstica i 
agrícola de la depressió de la Selva (Menció et al., 2010). 
Al pla de Girona, l’explotació d’aquests aqüífers és menor 
quant a l’ús agrícola del recurs, si bé diverses indústries 
se n’abasteixen. També allotgen diversos pous per a futur 
abastament municipal, prop del Sitjar.
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Amb tot, el principal aqüífer del pla de Girona el cons-
titueixen les formacions fluvials (també anomenades, 
al·luvials) que en recobreixen pràcticament tota l’exten-
sió. Estan constituïdes per un nivell superficial d’uns 4-6 
m de llims i sorra fina, amb petites capes de grava, i un 
nivell basal clarament granular, de graves i sorres i amb 
abundants còdols de mida superior al decímetre, amb un 
gruix d’uns 8-12 m, i assoleixen en conjunt fondàries mà-
ximes de 15-20 m. Aquests dos nivells són pràcticament 
continus al llarg del pla, si bé poden mostrar variacions 
laterals degudes a la interacció de les aportacions dels di-
versos rius i rieres que contribuïen a la seva sedimentació. 
En aquesta breu síntesi hidrogeològica del pla de Girona, 
ens centrarem en aquest aqüífer al·luvial ateses la relació 
amb les aigües superficials i les possibilitats d’aprofita-
ment, a unes profunditats molt accessibles, que presenta. 

Esquema del balanç hídric de l’aqüífer al·luvial 
Els recursos hidrogeològics en un aqüífer no estan im-
mòbils, sinó que es desplacen a través dels porus de les 
roques i dels sediments. Aquest flux d’aigua subterrà-
nia natural permet, d’una banda, extreure-la de l’aqüífer 
mitjançant pous o captacions i, de l’altra, recarregar els 
recursos que s’han extret. La diferència entre les entra-
des d’aigua al sistema (recàrrega) i les sortides a través 
de pous o pel flux subterrani cap a altres formacions ge-
ològiques o cap als rius (descàrrega) determina el balanç 
hídric; és a dir, la quantitat de recursos existents i renova-
bles a escala, per exemple, anual.

Prenent el cas del pla de Girona, la recàrrega de l’aqüí-
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fer al·luvial s’efectua a través de la pluja incident, de les 
aportacions dels rius i del flux subterrani lateral proce-
dent d’altres formacions geològiques. Òbviament la im-
permeabilització del sòl a la zona urbana, que representa 
un 26% de la superfície total del pla: uns 30 km2,  impe-
deix la infiltració d’una part de la precipitació. De forma 
natural, l’evaporació i la transpiració de la cobertora ve-
getal minven el volum d’aigua existent al subsòl; si bé la 
manca de vegetació en les zones urbanes redueix aquests 
factors. També és possible que, de forma natural, els di-
versos cursos fluvials recarreguin l’aqüífer per damunt 
del qual circulen. Aquesta interacció entre l’aqüífer i el 
riu dependrà de la posició relativa del nivell freàtic i del 
nivell de l’aigua a la llera dels rius. Aquesta diferència, o 
gradient de nivell, podrà definir un flux de recàrrega des 
del riu cap a l’aqüífer o, a l’inrevés, de l’aqüífer cap al riu. 
Aquesta interacció, molt important des de la perspectiva 
ecològica i paisatgística, es comentarà en detall més en-
davant. 

Un altre focus de recàrrega natural són les formacions 
geològiques limítrofes, com ara les calcàries de Girona 
que afloren a les Pedreres i a Montjuïc que alimentarien 
subterràniament l’aqüífer per sota el traçat dels rius Onyar 
i Ter. També caldrà tenir en compte els fluxos procedents 
de les zones de falla que delimiten la depressió cap a les 
formacions que la rebleixen (Menció, 2006; Folch, 2010). 
Si bé aquests fluxos subterranis han estat identificats com 
una part significant de la recàrrega dels aqüífers neògens 
i quaternaris a la depressió de la Selva, no hi ha cap estu-
di que demostri que també existeixen a l’entorn concret 
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del pla de Girona; tot i que és necessari esmentar-los per 
completar l’esquema hidrogeològic regional.

La recàrrega també pot ocasionar-se per factors an-
tròpics: el retorn de l’aigua de reg de les hortes de Salt 
i Santa Eugènia, irrigades a partir de les aportacions de 
la séquia Monar que, d’ençà el segle XI, pren aigua del 
Ter a la resclosa de Montfullà, o bé per les pèrdues de la 
xarxa d’abastament o del clavegueram. Tant els excedents 
de reg com les fuites de clavegueram poden ser focus de 
pèrdua de qualitat de les aigües subterrànies, les primeres 
perquè aporten fertilitzants i plaguicides, i les segones, 
productes de neteja, matèria orgànica, nutrients, sals i els 
anomenats contaminants orgànics emergents: fàrmacs, 
hormones, productes cosmètics o drogues d’abús, entre 
altres. Així mateix, la mateixa infiltració d’aigua pluvial 
en zones urbanes pot arrossegar a l’aqüífer substànci-
es contaminants (hidrocarburs, metalls...) derivades del 
trànsit.

Pel que fa a les sortides (descàrrega) de l’aqüífer, en 
el cas de l’al·luvial del pla de Girona, hom assumeix que 
tindrà lloc a través dels rius, especialment al congost de 
Pedret on l’amplada i profunditat de l’aqüífer al·luvial són 
molt menors que en altres seccions aigües amunt, fet que 
facilita el flux de l’aqüífer cap al riu Ter. Altres sortides 
són de caire humà: principalment els bombaments des-
tinats a l’abastament o a mantenir sense infiltracions les 
infraestructures soterrades, com ara pàrquings i soterra-
nis d’edificis.

Aquest balanç entre entrades i sortides defineix el vo-
lum d’aigua emmagatzemat a l’aqüífer, el qual és variable 



38

en funció de la variabilitat climatològica i de la intensitat 
dels factors antròpics. Aquest volum està indicat per la 
posició del nivell freàtic. Al subsòl de Girona, com en al-
tres zones amb aqüífers lliures, els porus del sediment en 
els primers metres del terreny estan parcialment saturats, 
i contenen aigua i aire en proporcions variables. A par-
tir d’una certa fondària, l’acumulació d’aigua omple tots 
els porus, en satura la porositat, i defineix el volum d’ai-
gua emmagatzemada a l’aqüífer. La posició de la làmina 
d’aigua que assenyala la profunditat de la zona saturada 
s’anomena nivell freàtic i, com es pot suposar, és continu 
en el subsòl tot i que la seva posició varia lateralment en 
funció de les característiques del terreny (permeabilitat) i 
de les entrades/sortides d’aigua a l’aqüífer. 

En el conjunt del pla de Girona, al marge dret del Ter, 
la superfície freàtica indica un sentit general del flux sub-
terrani en direcció NE; és a dir, cap a la confluència dels 
rius Ter i Onyar. En el marge esquerra, el sentit és en di-
recció S i SE; és a dir, cap al Ter (Figura 3). No obstant 
això, aquesta descripció equival a un esquema molt gene-
ral basat en les poques dades disponibles. Amb més de-
tall, els mapes geològics urbans de l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya a escala 1:5000 (ICGC, 2015b) 
permeten elaborar una cartografia piezomètrica que in-
diqui la posició del nivell freàtic en el subsòl de la ciutat 
de Girona, concretament dels barris del Mercadal i de 
l’Eixample. En primer lloc, cal indicar que la cota topo-
gràfica de la llera del Ter a Fontajau és d’uns 65 m; i a la 
unió del Ter amb l’Onyar, la cota descendeix a uns 62,5 
m. Pel que fa a l’Onyar en el tram urbà, la llera té una cota 
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de 63,3 m a sota del pont de Pedra; aigües amunt, al pont 
de l’Areny, s’eleva a 64 m; i al pont del Rei és d’uns 66 m. 
Amb aquesta referència, hom observa que la posició del 
nivell freàtic indicada a la cartografia és, en general, co-
herent amb els fluxos regionals esmentats anteriorment; 
és a dir, els punts prop dels rius tenen un nivell freàtic 
pràcticament a la mateixa cota que el riu i, a mesura que 
ens desplacem cap al SO, en direcció a Santa Eugènia i al 
parc del Migdia, el nivell freàtic se situa cada cop a cotes 
més elevades.

No obstant això, alguns punts indicats a la cartografia 
de l’ICGC (2015b) mostren resultats dispars. Així alguns 
pous propers a la séquia Monar, prop de la plaça Miquel 
de Palol, indiquen valors del nivell freàtic anòmalament 
elevats, cosa que suggereix una recàrrega des de la séquia 
que actualment passa soterrada en aquest tram. Contrà-
riament, alguns punts al barri del Mercadal presenten un 
nivell freàtic deprimit, fins i tot per sota de la llera del 
riu. Aquest valor tindria la seva causa en un bombament 
puntual destinat a disminuir el nivell freàtic a fi de man-
tenir sense filtracions algun soterrani proper.

Les dades de nivell freàtic disponibles han permès ela-
borar un esquema general de flux subterrani del pla de 
Girona i, de forma una mica més detallada, el del centre 
de la ciutat. Atesa la manca de registres piezomètrics, no 
ha estat possible observar la variació estacional del nivell 
freàtic al llarg dels anys. Insistim en la necessitat de regis-
trar periòdicament i en diversos punts de mostreig l’evo-
lució temporal del nivell freàtic, atès que és bàsica per 
determinar les característiques hidrogeològiques locals.
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Qualitat de l’aigua subterrània del subsòl de Girona
 La qualitat de l’aigua subterrània és un paràmetre fona-
mental per determinar-ne l’ús. La seva composició quí-
mica inorgànica (no microbiològica) ve determinada per 
la interacció de l’aigua amb les roques que constitueixen 
els aqüífers i amb aquells elements/composts que puguin 
derivar de l’acció humana i que, sovint, deriven cap a la 
contaminació dels recursos quan se sobrepassa un deter-
minat llindar de concentració.

Per a aquesta ponència s’han considerat les dades 
hidroquímiques dels mostrejos periòdics (entre 2010 i 
2014) que realitza l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA, 
2015). A Girona, hi ha dos punts de control anomenats 
Can Falgàs ubicat a prop del Perelló, i Verge de Mont-
serrat ubicat a la Devesa. Concretament, el pou Verge de 
Montserrat s’utilitza habitualment per al reg dels jardins 
del parc i és possible que part de la recàrrega d’aquest pou 
procedeixi de la captura d’aigua del riu Ter. Des d’un punt 
de vista hidroquímic, la composició de les dues captaci-
ons és molt similar i presenta un tipus d’aigua bicarbona-
tada càlcica (Figura 4). La duresa de les mostres oscil·la 
entre 193 i 374 mg CaCO3/L, cosa que indica una qua-
litat molt acceptable atès que el límit fixat per l’OMS és 
de 500 mg CaCO3/L. La concentració de nitrats al pou 
de Can Falgàs supera en dues campanyes el llindar de 50 
mg NO3

-/L, mentre que en el pou Verge de Montserrat la 
concentració és inapreciable. Les analítiques consultades 
no indiquen cap altre tipus de contaminació urbana en 
aquestes mostres.
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Relació aigua superficial i aigua subterrània
Com ja s’ha comentat anteriorment, en el cas d’aqüífers 
superficials hi ha una relació de flux entre el riu i l’aqüífer, 
de manera que hom pot afirmar que l’aigua superficial i 
l’aigua subterrània són, de fet, la mateixa aigua (Winter et 
al., 1998). En el cas de la ciutat de Girona aquesta relació 
és espacialment interessant.

L’esquema de flux subterrani (Figura 3) indica que al 
pla de Girona, en línies generals, l’aqüífer aporta aigua als 
rius Ter i Onyar. Òbviament, el cabal mitjà del Ter és ma-
jor que les aportacions subterrànies, malgrat la deriva-
ció d’aigua per abastament de Barcelona, Girona i la part 
de la Costa Brava i la regulació del cabal pels embassa-
ments de Sau i Susqueda. Aquesta aportació subterrània 
és, consegüentment, més rellevant en èpoques d’estiatge 
i contribueix al manteniment del cabal quan les aporta-
cions pluviomètriques són nul·les. Durant el seu pas pel 
pla de Girona, la morfologia de la llera del riu Ter permet 
una adequada relació entre el riu i l’aqüífer. Això no obs-
tant, no passa el mateix amb el riu Onyar.

El cas de l’Onyar és més complex, atès que, més que 
un riu, es tracta d’un canal pràcticament desconnectat de 
l’aqüífer entre la plaça Catalunya i el congost del Cemen-
tiri. En aquestes condicions, doncs, no es pot establir un 
flux entre l’aqüífer i el riu que, en èpoques d’estiatge, aporti 
el cabal necessari per a la preservació ecològica del medi. 
Les dades referents a la cota del nivell freàtic comentades 
anteriorment mostren que la diferència de nivells entre 
l‘aqüífer i la llera del riu és molt petita, de manera que 
aquest flux serà mínim, tant en un sentit com en l’altre. 
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Aquesta observació està relacionada amb la proposta 
de retirar la placa de formigó que aïlla el cabal actual de 
l’Onyar de l’aqüífer i renaturalitzar aquest tram de llera. 
Des de la perspectiva hidrogeològica, la qüestió que plan-
teja aquest projecte és quina serà la dinàmica dominant i 
com influirà al cabal de l’Onyar a l’entrada de Girona que 
habitualment és molt petit. Així: aportarà l’aqüífer aigua 
a la llera i n’augmentarà el cabal? O contràriament, el poc 
cabal de l’Onyar acabarà infiltrant-se i impedirà la conti-
nuïtat hidrològica des de l’entrada d’aquest riu a Girona 
fins al pont de Pedra on rep les aportacions de la séquia 
Monar? La resposta la indicarà l’evolució temporal del 
nivell piezomètric a les proximitats de la llera, però actu-
alment no hi ha les dades necessàries per adreçar aquesta 
qüestió.

Flux d’aigua subterrània i infraestructures soterrades
Una darrera característica de la hidrogeologia de zones 
urbanes, que també té lloc a la ciutat de Girona, és la in-
terferència de les construccions soterrades en el flux sub-
terrani (Sànchez-Vila, 2009). Ja s’ha comentat que el flux 
en l’aqüífer al·luvial quaternari al marge dret del Ter és en 
sentit de SO a NE; és a dir, en sentit ampli, de Vilablareix 
cap a Girona. Tenint en compte que aquest aqüífer té una 
potència mitjana d’uns 12-15 m al centre del pla, moltes 
infraestructures soterrades d’un o dos pisos de profun-
ditat fàcilment arriben a penetrar fins a un 50% del seu 
gruix, i obstaculitzen puntualment el pas de l’aigua sub-
terrània.

Amb tot, la infraestructura lineal que afecta més al 
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flux subterrani és el túnel del tren d’alta velocitat, que 
creua l’aqüífer en direcció pràcticament N-S, i impedeix 
la circulació d’aigua en aquest segment de l’aqüífer. Cal 
esmentar que la fondària màxima del túnel assoleix els 
22 m, aproximadament, i que disposa de pantalles ho-
ritzontals exteriors a una profunditat de quasi 50 m, i 
d’interiors d’uns 45 m. El nivell freàtic a la zona de l’es-
tació es troba a uns 5-6 m de fondària de manera que ¾ 
parts de l’estructura estan ubicades a la zona saturada dels 
nivells aqüífers quaternaris i també dels nivells neògens 
subjacents (Figura 2). A grans trets, doncs, hom podria 
imaginar que aquesta infraestructura lineal, talment una 
barrera, impedirà el flux subterrani cap al NE i afectarà la 
recàrrega subterrània de la ciutat de Girona i les relacions 
entre l’aqüífer i els rius (Figura 3). No obstant això, la re-
alitat hidrogeològica és més complexa i, en aquesta breu 
ponència, amb la intenció de simplificar, l’hem reduïda 
a la dinàmica de l’aqüífer al·luvial superior, explicant-la 
com una unitat independent. Si bé aquesta simplificació 
és apropiada per comentar aspectes com la relació entre 
els rius i l’aqüífer, sí que té importància per entendre l’im-
pacte del túnel soterrat en la hidrogeologia de la ciutat de 
Girona. De fet, el nivell al·luvial té continuïtat hidràulica 
amb els materials neògens subjacents, menys permeables 
atès que presenten una major proporció de sediments 
de gra fi. Ambdues unitats geològiques formen un únic 
aqüífer, molt més profund que el mateix túnel, que per-
met el pas del flux sense majors inconvenients hidrogeo-
lògics en la zona NE del pla de Girona, al subsòl mateix 
dels barris de l’Eixample i del Mercadal.
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El túnel del tren d’alta velocitat, el bombament d’aigua 
per evitar filtracions als soterranis i altres modificacions 
permanents o estacionals del nivell freàtic poden tenir 
importants conseqüències en la consolidació del subsòl, 
especialment si està format per materials fins o argiles 
(que no és el cas dominant al subsòl de Girona). Una dis-
minució de la pressió hidrostàtica als porus del terreny 
podria arribar a produir assentaments diferencials dels 
fonaments dels edificis, i això esdevindria un problema 
geotècnic de greu repercussió. Afortunadament, el fun-
cionament hidrogeològic del subsòl a la ciutat de Girona 
compensa els efectes de les barreres artificials i l’impacte 
dels pocs bombaments que actualment tenen lloc al cen-
tre urbà.

Oportunitats de l’aigua subterrània en la gestió sostenible
Una darrera qüestió a tractar és quin ús es fa de l’aigua 
subterrània com a recurs. Com és obvi, la demanda do-
mèstica s’abasteix de la xarxa de distribució que, prenent 
aigua del riu Ter a Montfullà, la potabilitza i en garanteix 
la qualitat per al consum humà. Però hi ha altres usos que 
no requereixen una qualitat excel·lent de l’aigua, com ara 
l’ús industrial o el públic (destinat a reg de jardins, neteja 
de carrers...). Les xifres del Pla director d’infraestructures 
bàsiques de sanejament en alta a l’àrea urbana de Girona, 
redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponents 
a l’any 2005, indiquen  que el consum d’aigua potabilit-
zada al municipi de Girona fou de 6,61 hm3 d’aigua deri-
vada del riu Ter (un hectòmetre cúbic [hm3] equival a 
un milió de metres cúbics). Tanmateix, el volum d’aigua 
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subterrània extret l’any 2005 a Girona fou de 4,37 hm3, 
destinats bàsicament a ús industrial.

Es fa palès, doncs, que els recursos subterranis són una 
font de subministrament important, i satisfan gairebé un 
40% de la demanda total al municipi. Aquests recursos 
procedeixen tant de l’aqüífer quaternari descrit com dels 
nivells neògens i paleògens subjacents. Al llarg d’aquest 
text, hem mostrat la disponibilitat d’aquest recurs, la seva 
dinàmica i la relació amb les aigües superficials. Amb 
aquestes dades de consum, es mostra la seva importància 
en l’abastament municipal. L’aigua subterrània esdevé, a 
més, una oportunitat per a un major estalvi del recurs 
potabilitzat, especialment en l’àmbit de la demanda pú-
blica. De fet, el programa d’actuació a curt termini del Pla 
local d’adaptació al canvi climàtic de Girona ja inclou di-
verses iniciatives d’adaptació que proposen l’ús de l’aigua 
subterrània, juntament amb les aigües pluvials, per a reg i 
neteja, per a elements ornamentals: brolladors, estanys... 
El seu és suposaria un estalvi d’aigua quan minvi la dis-
ponibilitat dels recursos hídrics segons les prediccions 
a mitjà termini dels futurs escenaris climàtics (Mas-Pla, 
2005).

Amb tot, l’extracció d’aigua subterrània de l’aqüífer 
al·luvial, que fóra la més senzilla i econòmica, no pot fer-
se sense una planificació prèvia on es consideri l’afecció 
als cursos fluvials, especialment l’Onyar pel seu baix ca-
bal, i el ritme de recàrrega de l’aqüífer que està limitat 
per la impermeabilització pròpia del sòl en zones urba-
nes i per les infraestructures soterrades que destorben el 
moviment lateral del flux d’aigua subterrània. En aquest 
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context, la consideració de l’aigua subterrània com a re-
curs alternatiu, actualment infrautilitzat, esdevindria una 
millora cap a la gestió sostenible de la ciutat de Girona.
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Figura 1. Situació del pla de Girona a l’esquema geològic de la depressió de la 
Selva. Font: Modificat de Menció (2006).

Figura 2. Esquema geològic de la secció transversal del pla de Girona, se-
gons dades cartogràfiques del Geotreball III (ICGC, 2015b). Per a una millor 
comprensió, es recomana consultar el mapa geològic original, bé en els ma-
pes impresos de l’ICGC o a través del lloc web referenciat a la bibliografia. 
La situació del tall geològic s’indica a la Figura 3. Font: Elaboració pròpia.



49

Figura 3. Esquema de la direcció general del flux d’aigua subterrània al pla 
de Girona a través de l’aqüífer al·luvial quaternari. L’esquema assumeix que 
el riu Ter recarrega l’aqüífer pel congost de Montfullà i que la sortida hidro-
geològica té lloc per l’estret de Pedret. La línia vermella indica el traçat de la 
secció geològica de la Figura 2. Base del mapa: Google Maps Engine.



Figura 4. Diagrama hidroquímic de Schoeller de les mostres dels pous de 
Can Falgàs i Verge de Montserrat, on s’observa el domini dels ions bicarbo-
nat (HCO3

-) i calci (Ca2+). El diagrama ternari interior mostra les proporci-
ons relatives (%, basat en dades en unitats de meq/L) dels anions majoritaris. 
Font: Elaboració pròpia amb dades d’ACA (2015).
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Girona és una ciutat envoltada per rius. Però no només 
envoltada, sinó que els rius la creuen, hi transcorren i 
són part de la seva identitat. Quan parlem de Girona, 
és impossible no tenir al cap la imatge dels seus cursos 
fluvials; sigui els més indestriablement lligats a la part 
urbana, íntimament enllaçats amb les cases, places, 
carrers i ponts, sigui aquells que en defineixen el perímetre 
de creixement o simplement els que són afluents que 
davallen de serres i muntanyes veïnes.

El lligam entre Girona i els seus rius, entre la 
ciutadania i els cursos d’aigua, entre el desenvolupament 
urbà, industrial, econòmic i social i els rius Ter, Onyar 
i els seus afluents, és tan evident i notori, com atàvic i 
ancestral. La seva presència no només ha condicionat 
l’esdevenir de la ciutat, sinó que la ciutat ha crescut i ha 
esdevingut el que és gràcies a la presència d’aquests cursos 
fluvials. En són testimonis els nombrosos ponts, séquies, 
bagants, safareigs, recs, rescloses, molins o fàbriques i, 
al mateix temps, els hàbitats i paisatges indeslligables 
de l’aigua com les deveses, hortes, pollancredes, 
aigualejos i boscos de ribera configurats i modelats 
a través d’anys d’estira i arronsa entre els dominis del 
riu i les conquestes de l’home. Però aquestes relacions 
entre la ciutat i els rius que durant segles —mil·lennis 
de fet— han esdevingut el motor del desenvolupament 
i l’economia de la ciutat també tenen la seva altra cara 
de la moneda. En molts moments Girona, menyspreant 
l’aigua, la història i allunyant-se dels seus orígens, girarà 
l’esquena als rius, els quals esdevindran els darreres de 
les cases, clavegueres, brutícia. La història de Girona 
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amb l’Onyar és en aquest sentit un bon exemple d’una 
història cíclica d’amors i desamors. 

L’idil·li de Girona amb l’Onyar
L’Onyar és el riu per excel·lència de Girona. Des de 
ben aviat, Girona es fixa en els terrenys circumdants 
a l’Onyar com a espai d’expansió natural d’una ciutat 
originàriament emplaçada a la part més elevada del 
territori. La ràpida urbanització de l’antic areny de l’Onyar 
durant els segles XIII i XIV, sense cap implantació prèvia, 
s’explica simplement com a resposta a la necessitat de 
terrenys ben situats i de fàcil urbanització per a la llavors 
naixent activitat comercial gironina. L’ocupació d’aquests 
terrenys es realitza en dues etapes. Primer, fins a la vora 
del riu, resseguint-ne la forma, però sense arribar a 
ocupar la mateixa llera. A grans trets, vindria a ésser fins 
al desnivell que comença als actuals carrers de la Cort 
Reial i de Ballesteries. Jaume Fabre, en el seu llibre Girona, 
entre quatre rius (1986), en parla en aquests termes: “El 
carrer de la Cort Reial no és una ziga-zaga capriciosa. Era 
un revolt del riu” (p. 47). Però immediatament després 
que aquest espai va ésser ple, s’ocupen les mateixes lleres 
de l’Onyar. I, així, ben aviat, es formaran els eixos bàsics 
de l’entramat urbà: els carrers dels Ciutadans, de les 
Ferreries Velles, dels Mercaders i de l’Argenteria i la plaça 
de les Cols. 

La instal·lació de comerciants i buròcrates en aquesta 
primera ocupació urbana de l’Onyar segurament guarda 
força relació entre la preexistència d’un mercat a l’aire 
lliure a l’areny i el creixement mercantil de la ciutat cap 
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aquella banda. Comerciants que s’instal·len i donen nom 
a carrers i places. Places de l’Oli, del Vi, de les Olles, de 
les Castanyes i de les Cols; carrer dels Mercaders, de 
l’Argenteria, de la Peixateria i de la Neu. I buròcrates 
que converteixen l’actual carrer de la Cort Reial en el 
centre administratiu de la ciutat i que a la plaça del Vi 
situen l’ajuntament. Altrament, a l’eixample cap a l’areny 
de l’Onyar s’hi instal·len també els serveis comercials 
de propietat municipal, com les peixateries, la venda de 
gel, les mesures públiques i la taula de canvi o banc. El 
carrer de les Ballesteries, que uneix els burgs industrials i 
artesans del nord amb el centre comercial i administratiu 
del sud, participa de les característiques dels dos sectors 
alhora que esdevé important via de pas (Alberch i altres, 
1982). 

També l’expansió cap a la riba esquerra de l’Onyar es fa 
a partir de dos sectors clarament diferenciats: un al voltant 
de l’església, conegut amb el nom de Mercadal de Baix, 
i un altre, separat del primer per àmplies extensions de 
terres de conreu (les hortes del Mercadal), conegut com a 
Mercadal de Dalt. L’eix principal del creixement d’aquest 
sector és la séquia Monar, de vital importància per al 
desenvolupament agrícola i industrial del pla de Girona 
i el barri del Mercadal. El creixement d’aquest nucli fa 
necessària la construcció d’una muralla, a començaments 
del segle XV, que resseguia l’actual Gran Via de Jaume 
I. A l’interior d’aquest recinte murallat del Mercadal, els 
convents aniran substituint, progressivament, les hortes, 
mentre que fora de la muralla s’estendran les terres de 
conreu regades per la séquia Monar i el Güell.  
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Fixem-nos que en aquest procés d’integració urbana 
de l’Onyar va caldre vèncer l’asimetria originària entre 
les dues ribes de l’Onyar, una asimetria tan espacial 
(una riba s’ocupa abans que l’altra) com funcional (una 
riba aglutina les activitats més pròsperes que no l’altra). 
Originàriament, és la riba dreta la que coneix la major 
expansió espacial i funcional, però en el moment en què 
s’aconsegueix ocupar la riba esquerra (la facilitat que 
representa la construcció de ponts, palanques i passeres 
esdevé la peça clau) s’aconsegueix trencar, lentament, 
l’asimetria entre les dues ribes i, de forma definitiva, quan 
s’esdevé, ja a la nostra història més propera, el creixement 
cap al pla de Girona.

També els principals eixos de comunicació de la ciutat 
es van configurant progressivament al voltant de l’Onyar. 
Si bé fins al segle XV calia travessar el recinte antic per 
anar dels barris del nord (Sant Feliu i Sant Pere) als barris 
del sud (Cort Reial, per exemple), i que l’entrada a la 
ciutat es feia per la muntanya i es dirigia cap a Barcelona 
travessant el recinte murallat d’origen romà, a partir del 
segle XIV, però, ja comença a perfilar-se un nou camí de 
pas que transcorre pel marge dret del riu Onyar. Es tracta 
del carrer de les Ballesteries. Efectivament, al segle XIV es 
construeixen cases adossades a l’antiga muralla romana i 
encarades cap a l’Onyar, cada una de les quals tenia un pati 
i hort que era el llit del riu. En el moment de construir-se 
la nova línia de muralles aquest espai no va ésser murallat, 
ja que es va considerar que ja existia una muralla, que era 
la muralla romana, motiu pel qual no tenia sentit edificar 
un nou mur per protegir unes quantes cases i horts. Ara 
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bé, els setges del segle XV demostren la seva indefensió 
enfront dels conflictes bèl·lics ja que aquestes cases van 
quedar completament destruïdes. Llavors serà quan 
aquest nou espai és aprofitat per crear una nova via de 
comunicació alternativa al camí reial, que rebrà el nom 
de carrer de les Ballesteries, i que tindrà unes ordenances 
d’edificació que obligaran a construir un mur ben sòlid 
a la banda del riu de cada nova casa que s’edifiqui. Tot i 
que aquest nou carrer no aconsegueix urbanitzar-se fins 
al segle XVI, aviat assoleix la categoria de carrer reial ja 
que tot el trànsit que creua la ciutat ho fa per allà.

En pocs segles, doncs, de la ciutat enlairada dalt la 
muntanya es passa a una ciutat on el nivell del pis està 
al mateix nivell que el riu. A partir d’aquí, l’ocupació 
dels espais de l’Onyar ja no tindrà aturador, ara no tant 
de forma extensiva sinó intensiva, és a dir, no hi ha 
canvis urbanístics fonamentals sinó que s’intensifica el 
creixement en l’espai anteriorment ocupat. Tot i així, les 
successives obres d’aixecament del nivell dels carrers de 
la part baixa de la ciutat que es duen a terme a partir 
sobretot de mitjan segle XIX vénen a ésser la modificació 
estructural més important de les relacions entre la ciutat i 
l’Onyar. Serà el cas, per exemple, de la nova urbanització 
de la plaça de les Cols per convertir-la en rambla, que eleva 
el sòl de la plaça antiga, fet que suposa, per altra banda, 
l’elevació del pis de la ciutat respecte al llit del riu Onyar. 

L’Onyar, porta del darrere de la ciutat
Però més enllà dels molts beneficis i oportunitats que ha 
portat per a la ciutat aquesta estreta relació urbana amb 
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l’Onyar, també ha comportat amenaces i riscos per als 
gironins des del moment que han hagut de patir amb 
major o menor virulència els efectes devastadors de les 
inundacions o els problemes derivats de la contaminació 
i degradació dels seus espais fluvials. 

Era de preveure que aquest afany històric per ocupar 
els terrenys propers a l’areny de l’Onyar comportaria més 
d’un maldecap quan el riu portés molta aigua. Ja a inicis 
del segle XIV hi ha constància de com els jurats de la ciutat 
són conscients del perill que comporta aquesta invasió 
dels terrenys de l’Onyar, per al qual cosa dicten ordres 
i disposicions a fi d’evitar-ho. Tenim notícia que l’any 
1332, els jurats de la ciutat fan una súplica al rei perquè 
no permeti al batlle general l’ocupació dels solars del burg 
de Sant Feliu i la plaça de les Cols, “(...) por ser un lugar 
público donde se celebraban los mercados, y se solazaban 
los habitantes, y porque las casas serían un obstáculo al 
curso de las aguas y la causa de las inundaciones (...)” 
(citat a El Eco de Gerona, 14 de març de 1867, p. 2). L’any 
1336 els jurats han de tornar a ordenar que ningú edifiqui 
als arenys del riu sense autorització del batlle i dels jurats, 
i que el reial patrimoni no cedís terrenys per a places 
o patis l’emplaçament dels quals pogués suposar un 
obstacle a les aigües (Fabre, 1986, p. 52). Però una vegada 
més aquestes disposicions no serviren perquè es deixés 
d’edificar sobre l’areny, amb el consegüent augment del 
risc d’avinguda, motiu pel qual l’any 1345 el procurador 
reial de la governació de Girona es veu obligat a concedir, 
en emfiteusi, els arenys de l’Onyar per a l’ús de la ciutat, 
amb impossibilitat d’edificar-hi (Costa, 1974/75, p. 134):
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 “El procurador reial Pere Bertó en nom del rei 
concedeix als jurats de Girona els arenys de l’Onyar. Des de 
l’església i monestir del Carmel i des de la font de l’Hospital 
Nou de Girona fins al pont de fusta del Mercadal —a l’extrem 
del qual, vers orient, Ramon Massot hi tenia un casal— i des 
del pont fins al riu Ter i Galligants, no s’hi puguin construir 
albergs, taules, botigues o altres edificis perquè són necessaris 
per a l’ús públic i general de la ciutat. S’hi celebren fires i 
mercats, s’hi posen les peixateries i els paraments necessaris 
per a vendre, els carnissers hi maten el bestiar, els paraires 
estenen la llana i és lloc de passeig dels habitants de la ciutat. 
Respecte dels albergs, arcs, botigues i edificis ja existents no 
els és permès d’estendre’s vers l’areny; des del portal situat 
davant l’alberg de l’hereu de Pere de Serra, fins a l’alberg 
que fou de Guillem de Busquets i ara és de Jaume Calvet, 
s’hi poden fer arcs i pilars, però no avançar més dels límits 
dels que ja hi ha fets —albergs de Jaume Calvet, Alfons Xifrè 
jurista i de Ramon Ferrer—” (AHMG Catàleg Pergamins n. 
402).

Tot i així, poc cas degueren fer els gironins a totes 
aquestes disposicions perquè el procés d’ocupació de 
l’areny no tingué aturador. Comença aquí, doncs, el 
tour de force entre els gironins i el risc d’inundació de 
l’Onyar. És a mesura que l’ocupació humana de les àrees 
de risc s’intensifica que els tipus d’adaptació incideixen 
cada vegada més sobre el control del riu i no sobre el 
comportament humà. Així és com arran de la inundació 
de 1367 es construeix el “mur nou” a l’Onyar (Guilleré, 
1979/80, p. 342) o com més endavant, amb el pensament 
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il·lustrat del segle XVIII, apareixen els grans projectes 
d’obres d’infraestructura hidràulica, per bé que les 
elevades despeses de la seva construcció topen sovint 
amb la penúria econòmica dels poders locals i reials. Un 
d’aquests projectes, el de l’enginyer Francisco Soriano 
(1778), arriba a proposar fins i tot treure l’Onyar de la 
ciutat i donar-li un nou curs, que aniria de la Creueta a 
Santa Tecla, al congost del Ter i passant per darrere la 
muntanya dels Àngels. Més endavant, a principis de la 
dècada de 1840, Girona torna a plantejar seriosament 
la possibilitat de treure l’Onyar de la ciutat. Així, el 9 
de novembre de 1840 l’Ajuntament nomena una junta 
auxiliar, la “Junta de Obras para la extracción del río 
Oñar del centro de la Ciudad”, encarregada de promoure 
un nou projecte de desviament i, especialment, de 
resoldre el que fins llavors havia estat l’obstacle principal, 
el finançament. Del projecte, obra de l’enginyer Francisco 
Catart (1840), no se’n coneix sinó el cost, per bé que és 
de suposar que seria semblant al realitzat per Francisco 
Soriano l’any 1778. Malgrat la seva aprovació per part de 
l’Ajuntament l’any 1841 i el nomenament de l’enginyer 
Antonio Matamoros i l’arquitecte Bruno Barnoia per al 
seguiment de les obres, la manca de finançament fa que 
resti, com tants altres d’anteriors, ràpidament abandonat. 
Ja al segle XX, entre els anys 1963 i 1969 s’executa el 
primer aprofundiment i posterior canalització del llit 
de l’Onyar des de la seva entrada a Girona i fins a la 
desembocadura. Al mateix temps, es construeix la 
plataforma de la plaça de Catalunya damunt el llit de 
l’Onyar (l’any 1958 l’Ajuntament aprova el “Proyecto de 
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cobertura del río Oñar y urbanización zona afectada”), i 
seran les inundacions del 1962 les que hi donin l’impuls 
definitiu. Les obres començaren l’any 1965, aprofitant 
els antics fonaments del mercat d’abastaments que no es 
dugué finalment a terme, i s’acabaren el 1967. Però les 
crescudes del riu demostraren aviat els greus problemes 
que ocasionava, tant per la seva insuficient capacitat de 
desguàs com per la disposició dels pilars que aguanten 
la plataforma, que afavoreixen la retenció de materials 
(troncs, branques, objectes de tota mena), fet que 
disminueix la capacitat de pas de l’aigua i en provoca el 
desbordament. 

Altrament, aquesta ocupació urbana del llit fluvial de 
l’Onyar també provoca que altres activitats converteixin 
en molts moments les lleres de l’Onyar en autèntics 
abocadors incontrolats de runes, terres i escombraries o 
que apareguin hortes o plantacions d’arbres que hauran 
de ser prohibides des dels estaments locals. Un dels 
testimonis més reculats en el temps el tenim el 28 juny de 
1333, quan el pregoner Jaume Gosalt, per manament del 
batlle Arnau de Santa Cecília i del jutge Arnau de Vivers, 
ordena que:

 “[...] ningú no pugui llençar escombraries ni estendre 
pells ni assecar cànem a la plaça davant framenors sota 
multa de 5 sous. I que ningú no assequi cànem sortit de 
bassa ni tingui bassa prop de framenors, des de l’hort del 
sagristà en avall envers framenors, sota multa de 20 sous” 
(Webster, 1987, doc. núm. 34). 
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Una altra notícia la trobem l’any 1351, moment que 
per les ordinacions atorgades pel rei Pere a súplica dels 
jurats i prohoms de la ciutat, s’estableix que:

 “[...] tot el bestiar que s’hagi de vendre a la Carnisseria de 
Girona sigui mort al lloc anomenat degollador, construït de 
nou a la riba de l’Onyar i que aquest lloc sigui netejat de sang, 
carns i altres deixalles i que aquestes siguin arrossegades 
pel riu Onyar i que se segueixin les ordinacions dels edils 
de la ciutat. Es permet als particulars matar i degollar els 
animals que necessitin per menjar en altres llocs, sempre 
que recullin la sang i les deixalles en conques i evitin la 
corrupció i les pudors. Si a causa de l’abundància de pluges 
no es pot matar el bestiar al degollador perquè està inundat, 
permet que es faci a les ribes de l’Onyar, a les taules o en 
altre lloc, però amb cura de netejar-les. També estableix 
que la sang, intestins, ossos, extremitats i altres restes del 
bestiar no siguin llançats a qualsevol lloc de l’Onyar, sinó 
al lloc més profund perquè l’aigua se’ls emporti. Aquestes 
ordinacions, donades amb la intenció d’evitar la putrefacció 
i les pudors a la ciutat, respecten les establertes pels jurats 
sobre les carns d’oví i caprí mortes pels jueus i revoquen les 
atorgades pel conseller reial Pere de Montcada, procurador 
de Catalunya” (AMG. CP. núm. 450).

Així tenim constància que fins ben entrat el segle 
XX diferents trams de l’Onyar, el Güell i el Galligants, 
principalment, donaran mostra de ser autèntics 
abocadors de deixalles urbanes que, entre altres efectes, 
provoquen l’estrenyiment progressiu del llit del riu, amb 
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el consegüent perill que aquest fet suposa en els moments 
de crescuda. Amb tot això no ens ha d’estranyar, doncs, 
la gran quantitat de disposicions dictades des de 
l’Ajuntament en què prohibeix l’abocament de runes i 
deixalles als llits dels rius o n’ordena la neteja.

També, de manera creixent, al llit de l’Onyar els veïns 
acostumen a fer-hi hortes (que es coneixeran amb el nom 
popular de taules de l’Onyar) que desapareixen amb cada 
riuada però que, insistentment, tornen a instal·lar-s’hi. 
L’any 1916 es parla que envaeixen un espai del llit que, com 
a terme mitjà, es xifra en uns 25 m a banda i banda del 
seu curs (AHMG, XIII. 4.1. Ponts, passarel·les i palanques, 
Lligall núm.11). Una i altra vegada l’Ajuntament es veu 
obligat a prohibir-ne la instal·lació. També proliferen les 
disposicions que les autoritats locals es veuen obligades a 
dictar per tal d’evitar les plantacions abusives d’arbres, així 
com la construcció d’altres sistemes de defensa (dics, murs 
de contenció, estacades, etc.) que, igualment, poguessin 
suposar un perill per a la lliure circulació de les aigües. 
Per exemple, l’any 1860, l’alcalde de la ciutat ordena a un 
propietari d’uns terrenys adjacents a l’Onyar derruir una 
paret construïda al llit del riu, però que finalment no es fa 
efectiva en comprovar-se que la paret no es trobava dins 
el llit del riu en les avingudes ordinàries. 

La reconciliació de Girona amb l’Onyar
Entrada la segona meitat del segle XX, una nova 
sensibilitat de la ciutadania empeny l’administració a 
depurar les aigües, a legislar ambientalment, a sancionar 
els incompliments, a revaloritzar els espais fluvials, el 
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seu patrimoni, la seva aportació històrica al que han 
esdevingut les ciutats gràcies als rius. I Girona no n’és 
l’excepció. Fruit d’això va ser el naixement d’un projecte 
de recuperació urbana de la façana fluvial de l’Onyar. El 
pla iniciat l’any 1982 per la Generalitat per renovar els 
nuclis antics de Catalunya va permetre tirar endavant 
la històrica actuació de les façanes del riu Onyar (anys 
1984-1986), consistent a refer l’estructura de les cases i 
repintar-ne totes les façanes. Els arquitectes Josep Fuses i 
Joan Maria Viader van dirigir el projecte de rehabilitació 
i els artistes Enric Ansesa i Jaume Faixó van definir 
l’ordenació cromàtica de les cases a través de la carta de 
colors del Barri Vell. La imatge de les façanes de colors de 
l’Onyar ha esdevingut, a partir d’aquella actuació, un dels 
atractius turístics per excel·lència de Girona, la primera 
fotografia dels turistes que visiten per primera vegada la 
ciutat (Ribas, 2012).

Però aquesta recuperació urbana no va anar de la mà 
d’una recuperació ecològica. La pèrdua de biodiversitat 
de l’Onyar al llarg dels segles en el seu esdevenir històric 
com a “porta del darrere”, fou enorme i va dir adéu 
a llúdrigues, blauets, bagres, alberedes i tantes altres 
espècies pròpies d’aquests ambients fluvials. 

Els valors naturals dels rius gironins són molts. I van 
més enllà del mateix valor en si que representa el riu, 
sigui el Ter, l’Onyar o els altres afluents; són un element 
que serveix, per una banda, per configurar una ciutat 
que vol créixer amablement entorn dels rius, i per altra 
banda, representen un valor afegit pel fet de ser en un 
espai tan poblat, dens, humanitzat i freqüentat. Aquesta 
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freqüentació suposa un doble vessant, l’amenaça que 
poden causar les molèsties, l’abocament de deixalles, la 
degradació o altres riscos associats al mal ús del veïnatge, 
però també suposa una oportunitat, sobretot centrada en 
un ús públic compatible que permet, per una banda, el 
gaudi de l’entorn, i per altra, l’aprenentatge, l’educació i la 
sensibilització ambiental. 

El cas de l’Onyar no n’és una excepció. Si bé no 
reuneix les característiques del riu Ter, que al seu pas 
per Girona forma part d’una zona ZEC (Zona d’Especial 
Conservació), recentment considerada l’aprovació 
d’aquesta figura de protecció per part del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, té valors naturals importants, 
sobretot aigües amunt de la part urbana de Girona. Per 
tant, malgrat no ser part de la Xarxa Natura 2000, o 
sigui, un espai que, atès el seu valor natural (presència 
d’espècies prioritàries o format per hàbitats d’importància 
comunitària a nivell europeu), s’ha catalogat com un espai 
de prioritària conservació i, si és possible, gestió, sí que 
l’Onyar està directament enllaçat amb el curs del riu Ter, 
que gaudeix d’aquest règim de protecció. Per tant, moltes 
de les espècies presents a l’espai Xarxa Natura 2000 del 
Ter també són presents a l’Onyar. Estem parlant que acull 
espècies com la llúdriga, el barb de muntanya, el picot 
garser petit, el blauet, la tortuga de rierol, l’anguila, etc. I, 
de fet, moltes espècies tenen, a la conca de l’Onyar, unes 
poblacions més ben conservades fins i tot que al curs del 
Ter, com seria el cas de l’espinós, un petit peix endèmic 
de casa nostra, molt amenaçat i en acusada regressió als 
nostres rius (Feliu, 2008; Barbarà, 2006).
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Si, més enllà de les espècies, ens mirem els hàbitats, 
hi trobem boscos de ribera formats per alberedes o 
salzedes i comunitats de vegetació ripària d’un interès 
també elevat. De fet, els boscos de ribera de l’Onyar es 
troben en bones condicions aigües amunt de Girona i, 
fins i tot, a bona part del municipi gironí, al tram que 
transcorre entre la Creueta i les Tres Roquetes (al final 
del carrer Emili Grahit), que és on comença el riu alterat, 
transformat i formigonat, sense boscos de ribera ni 
comunitats naturals (Feliu i Ruhí, 2009).

Un projecte per un Onyar recuperat, nou i més natural
Malgrat els límits físics que imposa el risc d’inundació, 
hi ha molt de camí per córrer. Tots som conscients que la 
imatge des del pont de Pedra de frescor, vida i verdor de 
les cases de l’Onyar sobre un riu amb balques i lliris, xoca 
frontalment amb la duresa i grisor del formigó aigües 
amunt de plaça de Catalunya. Però no només és la imatge, 
el problema; el riu Onyar, en aquest tram, deixa de fer la 
funció de corredor biològic, de connector ecològic. Un 
riu que deixa de ser un riu. I no només per la qualitat 
o quantitat d’aigua, sinó per la seva llera, totalment 
artificialitzada. Recuperar aquest tram és un repte. Potser 
no el més important, però sí un dels més emblemàtics. 

Fruit d’aquesta realitat, i del desig d’un futur diferent 
per als rius gironins, l’Ajuntament de la ciutat impulsa 
un projecte per transformar els àmbits urbans fluvials. 
Es vol naturalitzar una llera maltractada durant dècades, 
on es prioritzin els usos ambientals i naturals, on el riu 
espontàniament faci i desfaci la seva vegetació, amb el 
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creixement natural de flora (i fauna associada), i on les 
riuades modifiquin els sediments, vegetació i hàbitat. 
Sense retirar-ne la vegetació quan aquesta creix, sense 
modificar-ne la morfologia i els sediments, més enllà dels 
límits físics que carrers i cases lògicament ja defineixen i 
encaixonen. Es volen eliminar les barreres fluvials (petits 
salts d’aigua i esglaons insuperables per fauna aquàtica), 
que impedeixen que els peixos i amfibis puguin moure’s 
lliurament aigües amunt i aigües avall. És a dir, es vol que 
el riu torni a ser un riu. 

Paral·lelament, l’Onyar pot esdevenir un recurs d’ús 
públic, sobretot per a la gent del país, però també per 
a potencialitats turístiques, les quals són cada vegada 
més creixents, amb visitants interessats a pedalar per 
vies verdes, a contemplar fauna i flora o a descobrir un 
paisatge mediterrani privilegiat. És per això que la creació 
de la ruta de l’Onyar, teixint xarxa amb les vies verdes i la 
ruta del Ter, pot esdevenir una peça clau del projecte en el 
futur, a més d’establir complicitats i ponts amb municipis 
veïns com Quart d’Onyar, Fornells de la Selva, Riudellots 
de la Selva, Campllong o Vilobí d’Onyar. El riu, des del 
seu punt de vista natural, i també social, ha de ser una 
única unitat, un element connector i no pas una frontera 
per a les persones i per a vida natural.

A més dels espais vinculats a l’Onyar, val la pena 
esmentar breument que altres àmbits de la ciutat també 
tenen un potencial molt gran, si es poden encaixar amb 
l’esmentat projecte: el lligam de la Devesa amb el Ter, a la 
riba dreta, amb la possibilitat d’eliminar el vial perimetral 
i atalussar de forma gradual, tova i integrada amb el 
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bosc de ribera que enllaci amb el parc és un altre horitzó 
somniat. Com també ho és renunciar al trànsit rodat 
i als aparcaments al tram proper al riu entre la Copa i 
l’aiguabarreig amb l’Onyar, que condicionen un espai 
d’un potencial extraordinari per al gaudi i passeig de la 
ciutadania de Girona i dels seus turistes i visitants. O bé 
l’obertura de nous espais oberts al sector de Sant Ponç, 
entre el pont de França i les instal·lacions del GEiEG, de 
possibilitats esplèndides per tenir un “nou Fontajau”. 

Tot plegat, situa el riu Onyar i els rius urbans de la 
ciutat dins les prioritats dels grans projectes de futur de 
la ciutat. I són alhora reptes i oportunitats per definir un 
projecte exemplar, amb una concepció dels rius del segle 
XXI; que facin la funció real de corredors biològics, que 
integrin ciutat i natura, que compatibilitzin usos ecològics 
amb usos recreatius i que esdevinguin un recurs turístic i 
alhora font de vida i d’orgull per als qui vivim a la ciutat.
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1. Els vincles entre riu i ciutat des de les perspectives 
territorial i històrica
La ciutat de Girona no es podria entendre el que és sense 
el pas del riu Ter. Malgrat la centralitat que ha tingut 
aquest curs fluvial tant des de la perspectiva històrica 
com territorial en l’evolució de la capital, no deixa de ser 
una paradoxa que, si bé és cert que el riu discorre pel 
pla de Girona durant 14 km, des del pas de la Pilastra 
fins al Congost, en canvi, la ciutat ha tendit a créixer 
en una direcció contrària, allunyant-se del riu. És una 
particularitat que tampoc ens hauria d’estranyar si es té en 
compte la inseguretat, el respecte i la cautela amb la qual 
s’han percebut els entorns més pròxims a la ribera, situats a 
menor altitud i més exposats als embats de les periòdiques 
crescudes i inundacions. Més encara, probablement, 
quan als seus peus té lloc el que Joaquim de Camps i 
Arboix denomina “veritable Mesopotàmia”. En efecte, la 
confluència dels coneguts quatre rius gironins —el Ter, 
l’Onyar, el Güell i el Galligants—, just quan se supera la 
Devesa, esdevé tot un espectacle fluvial; l’escut heràldic de la 
ciutat sembla que ens ho recorda. Allà té lloc l’aiguabarreig 
i on, al llarg dels segles, més s’ha evidenciat la recurrència 
de les avingudes. Per tant, una zona de terrenys sorrencs 
formats per la sedimentació dels materials transportats per 
aquests rius. A la segona meitat del segle XIX, el secretari 
i arxiver de l’Ajuntament de Girona, Julià de Chia, ja fa un 
recull de més de 40 aiguats catastròfics documentats fins 
al 1861. En el record, per la major proximitat cronològica i 
les devastadores conseqüències, resta l’aiguat de 1940, amb 
un balanç de 12 víctimes mortals.
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Així doncs, es pot dir que Girona ha deixat discórrer 
el Ter sense atansar-s’hi excessivament. Des de fa dos mil 
anys que el contempla des del darrer altell que davalla des 
del massís de les Gavarres, presidit per les construccions 
emblemàtiques de la Seu i de l’excolegiata de Sant Feliu. 
És un cas diametralment diferent dels altres tres rius que 
en són tributaris, els quals, d’una forma o d’una altra i 
en diversos moments de l’evolució de la ciutat, han estat 
integrats dins la mateixa trama urbana. Mentre que 
l’Onyar defineix, de punta a punta, l’eix occidental del 
nucli històric ja des de l’època romana, el Güell és l’artèria 
que estructura part de la seva expansió moderna al sector 
més pròxim a Santa Eugènia. Pel que fa al Galligants, el 
més discret de tots tres, ha marcat l’entorn septentrional 
del nucli medieval amb l’antic monestir de Sant Pere, 
l’església de Sant Nicolau i, més recentment, el barri de 
Pedret.      

No obstant això, amb el Ter, el comportament de la 
ciutat ha estat diferent. Quan l’urbs ha necessitat espai 
per a la seva expansió, l’ha pres amb una disposició 
perpendicular al riu i allunyant-se’n. Ha remuntat el 
pla que, en suau pendent, s’orienta cap a la Selva. Els 
carrers del Carme, de la Rutlla o la mateixa carretera 
de Barcelona han estirat d’aquest creixement que es 
distancia del Ter. Per altra banda, la massa arbòria que 
conforma la plantació de plàtans de la Devesa accentua 
aquesta separació física progressiva entre l’urbs i el riu.

De forma complementària, l’amplada de les lleres i dels 
àmbits inundables que s’assoleixen a l’aiguabarreig entre 
el Ter i els seus tributaris, encara ha condicionat més, no 
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tan sols la seva aproximació a la ciutat, sinó creuar-lo d’un 
costat a l’altre. Cal esperar a inicis del segle XX, l’any 1902, 
perquè el tram gironí del Ter disposi d’un pont específic 
per salvar-lo, el conegut com a pont de la Barca, obra que 
havia de permetre la connexió entre el primer tram de 
la nova carretera de Girona a les Planes d’Hostoles i el 
perllongament de la ronda de Ferran Puig. Fins aleshores 
l’únic pont sobre el Ter que havia gaudit de continuïtat 
temporal era el del pont Major o pont de l’Aigua, situat 
3 km aigües avall de la confluència amb l’Onyar. És un 
pont d’obra que es troba documentat, com a mínim, des 
del segle X i l’indret pel qual la Via Augusta creuava el 
riu. Fou reconstruït després que s’enderroqués durant la 
retirada de la Guerra Civil. Així doncs, si el riu, per una 
banda, podia facilitar el trànsit entre pobles riberencs, 
per l’altra, contràriament, esdevenia un lloc difícil de 
pas sobre el qual no es podia perdre el control. L’itinerari 
provinent de Roma, i després des de França, vers les 
destinacions més diverses de la península tenia un punt 
sensible en el franqueig d’aquest pas fluvial. Sens dubte, 
la posició avantatjada com a lloc de control d’aquesta 
via de comunicació estimulà la fundació de la Gerunda 
romana, que acaba convertint-se en seu episcopal, 
ciutat comtal, centre de vegueria i de corregiment i en 
capital provincial. Amb posterioritat, la Via Augusta es 
transformaria en Strata Francisca, en camí ral de França i 
en carretera nacional. 

Fins a la posada en servei del pont de la Barca 
l’existència d’algun altre pont sobre el Ter, malgrat 
estar confirmada, sembla que fou efímera. És el cas del 
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denominat pont Mitjà (pontem medianum) i que se cita 
entre els anys 1283 i 1299. Constitueix el primer intent 
conegut —i fracassat— de travessar el Ter amb un pont a 
l’altura de Girona, entre Pedret i la riba de Fontajau. De fet, 
el propi nom “de la Barca” aplicat al primer pont estable 
sobre el Ter gironí ja ens indica quin era el mitjà utilitzat, 
des de temps immemorials, si s’anava o es venia des de la 
riba nord i no es volia emprar l’alternativa del pont Major. 
Tant les persones com qualsevol tipus de càrrega eren 
transportades per petites embarcacions que eren guiades 
per bons coneixedors del comportament de les aigües 
fluvials. Potser fou l’existència d’aquest mitjà i no només 
les avingudes periòdiques del Ter el que ajuda a entendre 
que la construcció d’un pont en aquest sector no es fes 
realitat fins a una data tan avançada. La seva posada en 
servei significaria un punt i a part en la fesomia de la zona 
que, a més, veuria com usos i costums anirien canviant 
gradualment. Més avançat el segle, després de la Guerra 
Civil, es construiria el nou brancal de la carretera general 
vers Sarrià des del pont de la Barca, per la riba esquerra 
del Ter i prendria el protagonisme al traçat mil·lenari per 
la riba dreta, el qual restarà, bàsicament, com a carretera 
de Palamós. L’any 1965, davant l’acusat creixement del 
trànsit rodat, el Ministeri d’Obres Públiques projectarà un 
nou pont de la Barca, paral·lel i immediat a l’anterior. La 
connexió d’aquest sector facilitarà el procés urbanitzador 
a la riba esquerra del Ter durant la segona meitat del segle 
XX; n’és un exponent clar, la inauguració de l’hospital 
Álvarez de Castro, l’any 1956. 

És precisament el fet de l’existència d’una via de 



77

comunicació de primer ordre per la riba dreta del Ter el 
que contribueix a la configuració d’un raval construït al 
llarg de l’estret marge entre el riu i el vessant oest de la 
muntanya de Montjuïc i que sembla tenir uns primers 
antecedents en l’hospital de Sant Llàtzer, del segle XII, i 
en els immediats molins de la Manola, citats ja al segle 
XI. L’aparició d’aquest raval, com a expansió natural cap 
al nord des del burg de Sant Pere de Galligants, marca 
l’únic tram més o menys urbanitzat de Girona damunt 
la ribera del Ter. A començaments del segle XX, el barri 
de Pedret havia esdevingut una zona que oferia certs 
atractius per fruir del paisatge i de l’entorn. Es tractava 
d’un barri menestral on la presència dels picapedrers i dels 
forns de calç hi havia tingut una importància rellevant. 
Els hostals que hi havia a Pedret, a banda de servir als 
nouvinguts a la ciutat, es convertiren, progressivament, 
en un lloc de reunió i de refugi per a grups de joves o 
per a parelles d’enamorats que buscaven discreció. Ben 
bé al davant del barri de Pedret, la resclosa sobre el riu 
formava una espècie d’estany on les aigües tranquil·les 
permetien, fins i tot, el rem o una passejada per l’entorn. 
Alguns dels habitants de Pedret solcaven amb barques la 
làmina d’aigua per travessar el riu i dirigir-se a les hortes 
que conreaven a l’altra riba.  

Deixant de banda l’entorn edificat de Pedret, la situació 
del riu respecte de la ciutat històrica ha contribuït a fer 
que els seus entorns i riberes durant molts anys fossin 
un sector percebut com a perifèric i poc freqüentat; un 
àmbit el territori del qual, en tot cas, podia ser aprofitat, 
quan no quedava inundat, per a l’establiment d’horts, 
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per a la pràctica de la pastura o, fins i tot, per a l’obtenció 
de llenya. Ja durant el segle XV es produeix una cessió 
progressiva de la Corona dels terrenys de la vora del Ter al 
seu pas per Girona, la qual finalitza, de forma definitiva, 
el 1510, sota el regnat de Ferran el Catòlic. La pretensió 
d’aquestes donacions era que la ciutat pogués utilitzar-
los com a defensa davant les avingudes i com a mitjà per 
obtenir ingressos per compensar els seus desperfectes. Al 
marge de la vegetació que hi creixia i que actuava com 
a defensa en els episodis de crescuda, es permeteren 
actuacions per aconseguir algun profit. Així doncs, es 
materialitzen plantacions d’arbres, bàsicament pollancres 
i àlbers la venda de la fusta dels quals possibilita el guany 
d’alguns diners. Justament el fet que el parc de la Devesa 
porti aquest nom cal atribuir-lo a la utilització d’aquesta 
zona immediata al riu, és a dir, a una extensió de terres 
amb vegetació, adreçada al pasturatge i a l’aprofitament 
de la llenya. Caldrà esperar fins a l’any 1767 que aparegui 
documentalment la denominació de “devesa”. Al final del 
segle XVII, l’entorn de la Devesa és aprofitat per construir 
el baluard o lluneta de Bournonville, que quedava aïllat 
de la muralla i constituïa una primera línia de defensa.

L’àrea de la Devesa marca, per dir-ho així, el que 
esdevindrà la peça ròtula que permet apropar, encara 
que amb matisos, la ciutat al riu. En efecte, la seva 
posició intermèdia entre l’àrea històrica urbanitzada i 
el curs fluvial la convertiran en l’objecte de progressives 
intervencions perquè es transformi en lloc de gaudi per 
al passeig i per a la pràctica de diverses activitats a l’aire 
lliure, amb un pes creixent per als esports. Tot sembla 
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apuntar que és a la segona meitat del segle XVIII quan 
es produeixen els primers intents per ordenar el paratge 
com a passeig. En la inspecció practicada l’any 1777 es 
recompten a la Devesa 8.217 arbres d’espècies diverses. 
El juny de 1789, quan el cronista Francisco de Zamora 
visita Girona, parla del “paseo arbolado que hay a orillas 
del Ter”. En aquells moments, les plantacions i tales són 
molt freqüents i la utilitat recreativa serà compartida 
amb les altres d’estrictament econòmiques. A més a més, 
a la Devesa també hi sovintejaven els horts. El fet que 
recurrentment els horts fossin destruïts pels aiguats va 
fer que el 1837 se substituís aquesta activitat per la del 
pasturatge, que va durar fins al 1865. A partir d’aquest 
moment es pot dir que la Devesa s’orientà definitivament 
com a passeig. 

El 1859 l’arquitecte municipal Martí Sureda i Deulovol, 
per iniciativa de l’alcalde Marià Hernández, va dissenyar 
l’ordenament actual de la Devesa i es van plantar els 
primers plàtans. El projecte es va acabar al final del segle 
XIX. Aleshores, tant l’estructura com les dimensions del 
paratge ja seran les que avui coneixem. El parc acaba tenint 
més de 2.500 plàtans, híbrids de les espècies americana 
(Platanus occidentalis) i oriental (Platanus orientalis), que 
en la seva majoria van ser plantats pels voltants de 1850 i 
tenen, per tant, més de 150 anys. L’escassa distància entre 
els exemplars els ha obligat a créixer més en alçada que 
en amplada i això els ha fet assolir altures excepcionals 
de 60 m. D’aquesta manera queda superada, per errònia, 
la creença popular que la Devesa, tal com la coneixem 
als nostres dies, fos obra dels francesos durant la seva 
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ocupació del territori, amb la Guerra del Francès (1808-
1814). 

Durant el primer terç del segle XX l’espai arriba 
al seu punt de màxima esplendor i gaudi social. 
Progressivament es converteix en un lloc de convivència, 
de passeig i esbarjo per a ciutadans de totes les edats. 
S’hi celebren actes festius, parades i desfilades militars, 
competicions gimnàstiques, etc. No obstant això, des 
d’aquell moment, també comencen a fer-se cessions a 
tot tipus d’utilitzacions del parc, parcel·lació per a usos 
particulars i d’algunes edificacions. Es pot dir que el parc 
es converteix, alhora, en un recurs immediat davant les 
necessitats del sòl i d’equipaments per a la ciutat. Així 
doncs la Devesa, com a espai riberenc del Ter, s’integra 
dins la vida de la ciutat. Narcís-Jordi Aragó, a la seva obra 
La Devesa, paradís perdut (1980), descriu magistralment 
aquesta transformació: 

Durant la primera meitat del segle XX, la Devesa va 
complir a la perfecció el seu designi de paradís gironí, lloc 
d’esbarjo ideal i marc de convivència. Els nens anaven a jugar 
al jardí; els adolescents, a banyar-se a la piscina; els joves a 
passejar-s’hi amunt i avall; les famílies senceres, a berenar-hi; 
les parelles, a endinsar-se a les frondes; els solitaris, a perdre’s 
pels camins; els capellans, a llegir-hi el breviari; els vells, a 
prendre el sol en els bancs; els atletes, a corre-hi; els soldats, 
a fer-hi instrucció; els músics, a donar-hi concerts; les colles, 
a ballar-hi sardanes; els jugadors de botxes, a entaular-hi 
lentes partides; els pintors, a recrear-hi el paisatge; els poetes, 
a ajustar-lo a la mètrica i el ritme dels versos. Naixien així 
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les innombrables Deveses, fetes a la mida precisa de cadascú, 
i el parc va esdevenir una ciutat paral·lela, símbol i emblema 
d’una Girona que podia ser alhora mineral i vegetal, pètria i 
arbòria, immòbil i canviant, grisa i verda. Una vegada més 
s’havia complert allò que va dir Tolstoi quan va encarregar 
els rebrots que encerclarien la seva tomba: que l’indret on es 
planten arbres es converteixi en un lloc de felicitat.

                                                              Narcís-Jordi Aragó, 1980

Malgrat aquesta diversitat d’usos i maneres com 
cadascú s’ha apropat a la Devesa i l’ha viscut, barreres 
naturals i artificials de major o menor calat han separat 
l’espai de la ciutat. Primer fou el riu Güell, desviat 
l’any 1968 a causa de les periòdiques inundacions que 
provocava. Així, de desembocar als últims metres de 
l’Onyar, just abans de l’aiguabarreig amb el Ter, a partir de 
llavors la desembocadura va passar a fer-se directament 
en aquest darrer riu. En segon lloc i, paral·lel a l’antic 
traçat del Güell, hi havia el considerable talús de la línia de 
ferrocarril, que es va mantenir, des del seu perllongament 
de Girona a Figueres, l’any 1876, fins a la substitució per 
un viaducte, bastant més permeable, el 1973. A més 
a més, també hi hauria la carretera N-II, amb un nou 
traçat obert l’any 1963, que derivà en una nova barrera a 
l’accés, encara existent en certa manera a l’actualitat, tot i 
el tractament més urbà que se li ha volgut anar atorgant.  

Si bé és cert que la Devesa apropa la ciutadania 
gironina a un espai riberenc del riu, el curs fluvial com 
a element propi encara quedaria poc integrat. El talús 
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existent contribuirà a fer que la façana fluvial del parc 
no s’entengui com un perllongament. La Devesa ha 
estat viscuda internament com a espai de gaudi i com a 
element de connexió amb el nucli urbà però li ha restat, 
com a assignatura pendent, acomplir una funció similar 
en la seva relació de veïnatge directe amb el propi riu. 
No s’hauria d’oblidar que a prop de la Devesa, i envaint 
la mateixa llera del riu, a la riba esquerra, durant la 
dècada de 1950 i fins al 1962, es va estendre el poblat 
d’autoconstrucció denominat “Río” i que arribà a aplegar 
140 barraques. L’avinguda del Ter d’aquell any va propiciar 
que el riu recuperés el seu espai i arrossegués el poblat. 
Els seus habitants acabarien sent instal·lats en uns albergs 
prefabricats denominats “provisionals”, arran de la 
carretera de Sant Gregori, els quals concentraven, el 1967, 
més de 2.000 persones. Aquests albergs “provisionals” 
no serien demolits fins al 1978. La supressió dels albergs 
facilità la urbanització de nous sectors a la riba esquerra 
del riu com els de Sant Ponç, Fontajau-Xavier Cugat o 
Domeny. D’aquesta manera es consolida la trama urbana 
de la ciutat en aquella riba amb aquests nous eixamples i 
es dibuixa un continu amb el primer antecedent de tots, 
en aquesta zona, que és el barri de Germans Sàbat, amb 
227 habitatges inaugurats el 1958, quan encara era terme 
municipal de Sant Gregori. Actuacions més recents com 
les que han suposat la creació del parc de les Ribes del Ter 
pretenen revaloritzar, des de les perspectives ambiental 
i social, el corredor verd d’aquest tram fluvial flanquejat 
per noves realitats urbanes.

Si durant segles la separació física entre el riu Ter i la 
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ciutat històrica ha contribuït a fer que, mútuament, es 
donessin l’esquena, una altra cosa ben diferent són els 
aprofitaments motrius que s’han desenvolupat gràcies 
als cabals del mateix riu. L’existència d’un rec o séquia 
documentat ja als segles X-XI, que deriva les aigües del 
Ter a Montfullà i les condueix fins a Girona (sector del 
Mercadal), ens dóna testimoni que el riu també ha estat 
un element generador de riquesa socioeconòmica. La 
séquia o rec Monar té una llargada total de 6.130 m, amb 
una amplada mitjana de 4,60 m, encara que hi ha punts 
que arriba fins als 9 m i parcialment revestida. El mateix 
nom del rec “Monar”, com a contracció de ‘molinar’ ens 
està apuntant la seva finalitat per a la generació d’energia 
de diversos molins, a part del reg agrícola. Se sap que 
l’any 1346 es van fer obres de millora i ampliació del seu 
recorregut per tal d’evitar problemes d’abastament d’aigua 
als molins tant de Salt com de Girona, que ja eren molts. 
Els darrers eren situats entre l’església de Santa Susanna 
del Mercadal, el convent de Sant Francesc i l’Onyar. 
Pertanyien al rei, que els atorgà a ciutadans benestants o a 
institucions religioses. El 1358 la séquia va ser subhastada 
pel rei d’Aragó Pere IV i va ser adjudicada a Berenguer 
Riera. Quasi tres segles més tard, el 1620, el govern de 
la ciutat comprà a la família Cruïlles la infraestructura. 
En el decurs del segle XIX, l’existència de la séquia 
impulsa la industrialització tant de Salt com del sector 
gironí del Mercadal. Cal esmentar, en aquest sentit, dues 
indústries que, malgrat que ja no existeixen van tenir, en 
el seu moment, una significació especial. D’una banda, 
la indústria La Gerundense, la primera de Catalunya a 
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fabricar paper continu, l’any 1843; fou aterrada l’any 1973. 
En segon lloc, la transformació del vell Molí de Baix en 
central elèctrica, l’any 1883, que inaugura aquest tipus 
d’enllumenat a Girona. S’hauria d’afegir, encara, pel seu 
tancament tardà, la tèxtil Grober. El seu enderroc, l’any 
1978, deixaria pas a la plaça de la Constitució.

Els principals aprofitaments hidràulics històrics 
del Ter gironí, al mateix riu, no els trobem fins a la 
zones de Pedret i el Pont Major. En aquest indret són 
documentats, ja al segle XI, els molins de la Manola, 
també dits de Pedret. La resclosa de la Manola, amb les 
seves comportes, passà a ser propietat municipal el 1581 
i, el 1583, es construeixen els edificis coneguts com els 
Molins Nous. Entre la resclosa i els molins hi havia 
uns 300 m abastits per un canal. A l’indret dels Molins 
Nous, aprofitant el seu establiment i concessió, es 
constituí la paperera l’Aurora l’any 1845, la qual estigué 
en funcionament fins a l’any 1932. Aigües avall, a prop 
del Pont Major, una altra notable resclosa denominada 
Mitjans es reconverteix per derivar l’aigua cap a la 
fàbrica paperera de Felip Flores, l’any 1870, a la riba 
sarrianenca, que ja havia donat servei a un antic molí. 

Les dinàmiques anteriors posen de relleu que, malgrat 
la distància i la separació que han existit entre el Ter i 
la ciutat històrica durant segles, els vincles amb els seus 
habitants s’han anat mantenint o reformulant en tot 
moment. La creació del parc de la Devesa i el creixement 
recent de la ciutat a l’altra riba del riu han contribuït a 
reduir aquesta distància que és sobretot física però que 
també pot ser mental. Això es tradueix, consegüentment, 
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en el canvi de les percepcions de la ciutadania sobre el 
propi riu. L’encaix que tinguin les diverses actuacions 
amb repercussions directes sobre el Ter han estat i seran 
claus per enfortir aquest lligam entre l’entorn fluvial i el 
conjunt de la ciutadania gironina. Tot un repte de primer 
ordre a curt i a mitjà termini. 

 
2. Els vincles entre riu i ciutat des de les perspectives 
ambiental i natural
Al seu pas per la ciutat de Girona, el riu Ter topa amb 
nombrosos elements singulars, que no ha trobat 
anteriorment durant els més de 150 quilòmetres anteriors 
des del Pirineu. Per primer cop (amb el parèntesi de la 
plana osonenca) el pendent escasseja, el muntanyam de 
l’entorn es torna més testimonial i, sobretot, s’encaixa en 
un espai urbà, molt transformat per la mà de l’home a 
ambdues ribes fluvials. Malgrat tot, el riu segueix ben 
viu, ben divers, i aporta ecosistemes prou ben conservats, 
acull fauna i flora d’interès natural i una biodiversitat 
que pren un valor doble; el valor mateix de les espècies i 
hàbitats protegits i la vàlua d’esdevenir un espai de gaudi, 
de passeig, de contemplació i d’educació ambiental per a 
més de 100.000 persones que habiten al voltant.

Com a exponent d’aquesta transformació, igual que ja 
comentàvem des d’una perspectiva territorial i temporal, 
en paràgrafs anteriors, cal tornar a parlar de la Devesa, 
com a element clau. Pel que fa als seus valors naturals, 
seria lògic pensar que l’espectacularitat monumental de 
l’arbrat de la Devesa ofereix una diversitat i un nombre 
elevat de flora i, consegüentment, de fauna que s’hi refugia 



86

i hi viu. Tanmateix, la diversitat de la vegetació del parc 
de la Devesa és tan escassa com alts són els components 
de l’espècie dominant (i pràcticament única), els plàtans. 
El sotabosc és magre i escàs, alterat des de fa segles per la 
mà de l’home, que el sega, el dalla, el tala, fins a mantenir-
hi allò que hi vol (perquè per això fou plantada la Devesa), 
un parc urbà, amb grans elements de port arbori. 

Per tant, no estem parlant d’un bosc. Ni tan sols 
d’un hàbitat, no ja natural, sinó artificialitzat. En efecte, 
la Devesa és un parc urbà gairebé monoespecífic, amb 
l’excepció de l’espai enclavat a l’interior, els jardins de 
la Devesa, un exponent de diversitat florística amb 
arbres, arbusts i plantes d’arreu del món, plantats per 
la mà de l’home amb una concepció de la jardineria 
de dècades —o segles— anteriors, per fer possible la 
presència d’espècies llunyanes i foranes que difícilment 
podien ser vistes i contemplades pels habitants de la 
nostra ciutat abans que el turisme permetés viatjar. La 
presència de major diversitat florística permet, alhora, 
una major diversitat de fauna, ambients i racons, així 
com de cobertura vegetal, malgrat que estem parlant en 
bona part d’espècies no autòctones dels nostres boscos o 
riberes fluvials.

Pel que fa a la fauna, podem afirmar també que la 
quantitat d’espècies animals que hi són presents és més 
aviat escassa i d’una biodiversitat moderada. Aquesta 
discreció faunística es deu, sobretot, a dos fets que 
hi condicionen la presència de moltes espècies que 
en un típic bosc del nostre país hi serien habituals; en 
primer lloc, per l’homogeneïtat forestal del parc, on la 
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gran majoria d’arbres són plàtans, sense pràcticament 
sotabosc, amb algunes poques excepcions (algun àlber al 
perímetre o, com esmentàvem anteriorment, als ja més 
heterogenis jardins de la Devesa al nucli central). 

En segon lloc, cal tenir present que els plàtans són 
arbres forans i, per tant, la fauna que porten associada és 
encara poc nombrosa i les espècies que s’hi han adaptat 
són ben poques (un exemple d’això és que el fullam 
triga molt a descompondre’s i la catifa que s’hi forma 
a la tardor hi duraria mesos si no es retirés, perquè els 
microorganismes descomponedors que hi ha en tot bosc 
del país, són a la Devesa escassos i migrats).

No obstant aquestes dues característiques, sí que 
algunes espècies animals són presents a la Devesa. 
No hi trobarem grans mamífers (malgrat la presència 
accidental d’algun senglar que fuig de trets de caçadors 
aigües amunt del Ter), però sí alguns petits talpons, 
ratolins i musaranyes, que són la delícia de la parella de 
gamarussos que any rere any crien al parc; efectivament, 
el gamarús, rapinyaire nocturn de nom ben divertit, és 
un mussol d’ambients forestals que ha trobat als plàtans 
del parc un racó tranquil i nombrosos forats on criar. 
Aquest és, justament, el principal atractiu del parc pel 
que fa als ocells: de tothom és conegut que els plàtans (i 
com més grans i vells millor), creen molts forats entre 
el brancam. Els forats, per als ocells, són bàsics a l’hora 
de fer niu, i si bé la Devesa no ofereix gaire aliment per 
la poca diversitat d’arbres, sí que és un lloc ideal per 
trobar-hi “casa”. Se n’aprofiten el gamarús però també els 
estornells, les caues i els picots (sobretot el picot verd, 
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però també el picot garser petit), ocells enfiladissos que 
cerquen formigues en les soques velles. Més recentment 
són les cotorres, vingudes de fora a partir d’exemplars 
escapats de captivitat i que ja es compten per desenes 
a la ciutat, les quals fan niu als forats dels plàtans, sigui 
la cotorra de Kramer (de llarga cua i que emet xiscles 
potents) o la cotorra de pit gris (també verda, però de veu 
ronca i aspra), que fan grans nius amb brancam, com les 
garses. Es poden veure alguns d’aquests immensos nius a 
l’hivern, quan els plàtans estan despullats, al sector nord 
del parc, a les branques properes al pont de la Barca que 
pengen sobre el Ter.

Altres petits ocells que podem veure amb facilitat 
a la Devesa són les mallerengues i els raspinells. Els 
acompanyen el pit-roig, sobretot als mesos d’hivern, el 
tallarol de casquet, el cargolet i altres espècies cantaires 
com el verdum, la cardina i el gafarró. Passejant pel terra, 
mancat de l’estrat arbustiu i amb prou feines amb una fina 
capa d’estrat herbaci, hi caminen sovint les cueretes, sigui 
la blanca de tons negres i grisos, sigui la torrentera, de 
cua llarga i tons groguencs. 

Potser un dels grups més diversos a la Devesa (i més 
recentment investigats i descoberts) són els quiròpters, 
els ratpenats. Alguns estudis han determinat que prop 
de deu espècies habiten entre els forats i cavitats que 
ofereixen els plàtans. N’hi trobem algunes espècies de 
bona mida, com el ratpenat de bosc, l’orellut o el dels 
graners, mentre que les pipistrel·les, de mida petita, són 
les més abundants. Tots ells, però, fan una gran feina 
eliminant milions d’insectes molestos, com mosques i 
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mosquits, que ja no picaran els habitants noctàmbuls de 
la ciutat durant els mesos d’estiu.

Un episodi a part seria si, des de la Devesa estant, traiem 
el cap a les ribes del Ter (o, fa algunes dècades, al Güell 
que en traçava el perímetre per l’extrem meridional). Allà 
sí que la vida hi bull; no només les balques, lliris grocs 
i el canyís; els àlbers, salzes, verns, pollancres i freixes. 
Hi podem descobrir des de crancs de riu fins a reinetes, 
des de serps d’aigua fins a gripaus i granotes. També hi 
trobarem (hi veurem o hi sentirem), ocells de bosc i de 
bardissa (tallarols, rossinyols, bosquetes, oriols, verdums, 
mallerengues, picots), ocells d’aiguamolls i zones humides 
(cueretes, bernats pescaires, martinets blancs, blauets, 
ànecs collverds, polles d’aigua, corbs marins) i ocells més 
urbans que hi van a trobar aigua o aliment (estornells, 
garses, gavians, pardals). I, amb sort, alguna tortuga de 
rierol i alguna llúdriga empaitant els nombrosos barbs, 
carpes o gardins que encara viuen a aigües del Ter malgrat 
el seu escàs cabal per efectes de transvasament sistemàtic 
cap a altres comarques catalanes.

Efectivament, Girona té una assignatura pendent 
entre la Devesa i el Ter. La transformació de la llera dreta 
(i més recentment l’esquerra a la zona de Fontajau) ha 
teixit un lligam molt pobre entre el riu i la ciutat, que ha 
condicionat no només els seus ecosistemes, sinó també la 
percepció del riu pels ciutadans. La frontera que suposen 
els 3 metres de talús vertical, rígid, fred, dels gabions i el 
mur que protegeix la Devesa de les avingudes fluvials, és 
molt més que un element de protecció hídrica. És una 
barrera física i emocional, que impedeix sentir el riu 
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com a propi, des de la Devesa estant, agreujat per l’ús 
dur i constant al llarg de dècades d’un vial fronterer amb 
activitat que ha viscut sempre d’esquenes al riu. En lloc 
d’entendre com a mirador el passeig altiu que sobrevola el 
Ter i el seu bosc de ribera, s’ha girat la vista al riu. El que 
podria ser un element únic (un passeig privilegiat entre 
la Devesa i el Ter) fou pavimentat fa anys i no hem estat 
capaços de transformar-lo més enllà de ser utilitzat com 
a aparcament o com a mercat. 

A més de l’aspecte paisatgístic, estètic i d’ús social, ens 
trobem amb l’element físic, que condiciona, i de quina 
manera, el lligam ecològic entre el riu i la Devesa. La 
connexió natural no és possible entre ambdós àmbits, i 
els elements bàsics de permeabilitat ecològica no hi són 
existents. Les espècies de fauna molt difícilment poden 
transcórrer d’un espai a l’altre, mentre que la flora amb 
prou feines pot colonitzar-ho. 

Per tot això seria un escenari somniat, poder veure 
algun dia el vial perimetral eliminat. El risc que a tots ens 
preocupa de les inundacions a la Devesa —i per tant a la 
ciutat, bona part de la qual està pràcticament a la mateixa 
cota—, podria minimitzar-se si es creen dos o tres 
esglaons, més suaus, de diferents cotes, unes inundables 
amb certa periodicitat, altres només d’aigües altes i un 
darrer de protecció molt més allunyada. Un exemple 
d’aquests esglaons suaus el tenim just davant per davant 
de la Devesa, al parc de Fontajau, que ha esdevingut un 
èxit pel que fa a la comptabilització de l’ús públic amb la 
preservació, millora i recuperació del patrimoni natural. 

Un enllaç suau entre la Devesa i els boscos de ribera 



91

del Ter permetria un ús molt més amable, constant i 
freqüent dels gironins i les gironines, com observem als 
espais oberts de Fontajau. Alhora, permetria tenir un nou 
àmbit urbà per al lleure, la pràctica esportiva, el turisme 
i les activitats de gaudi d’un medi natural, que seria, a 
més, molt més ric i divers, tramant una xarxa que faria 
possible un gradient ecològic no tan sobtat entre el riu i 
la Devesa. Els boscos de ribera, les pollancredes, salzes, 
alberedes, i el sotabosc i la fauna que porten associats, 
anirien penetrant cap al parc, i alhora cap a la ciutat. No 
caldria entendre la Devesa com la substitució dels plàtans 
i l’elegància dels seus passeigs, sinó només un primer 
àmbit, el del costat nord, com a més naturalitzat, amb 
presència, cada vegada més disseminada, de vegetació 
natural que espontàniament va colonitzant els primers 
sectors de la Devesa. La resta haurien de quedar igual; li 
donen l’aspecte que la fa bella, altiva i singular.

La bellesa de la Devesa rau en el paisatge, en la joia 
pràcticament artística d’aquest conjunt de plàtans, com si 
d’un temple amb fermes i altes columnes brunes es tractés. 
No busquem a la Devesa les singularitats biològiques, 
ni tampoc una gran biodiversitat que hi és absent. Ni 
tampoc un mosaic forestal ple de vida. Busquem-hi (i 
gaudim-ne) la identitat d’un patrimoni secular, l’essència 
destil·lada de la Girona de fa un segle i mig, la poesia que 
descriuen les capçades que colguen sobre els passeigs 
tan ben traçats i, sobretot, el llegat d’història viva de 
la ciutat que els seus senyors arbrats emmagatzemen 
des de fa tantes dècades. Un projecte que fes realitat la 
connexió dolça i amable entre la Devesa i el riu permetria 
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gaudir d’aquesta singularitat de la Devesa, accentuada 
amb la presència fluvial pràcticament a l’interior. El riu 
enriquiria la Devesa, i aquesta, al seu torn, enriquiria la 
visió del riu. Tenim, a la ciutat, dues joies que separades 
ja llueixen. Si les sabem enllaçar, sumades seran encara 
més lluents i permetran veure i viure una ciutat nova, 
encara més valuosa i singular.
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Les inundacions són el principal risc natural de Girona, 
el que més danys materials i humans ha causat històrica-
ment a la ciutat. Durant els 822 anys que ens separen de 
la primera inundació documentada (any 1193) s’han ar-
ribat a comptar prop de 150 episodis d’inundació. Aques-
ta xifra representa una mitjana d’una inundació cada cinc 
anys i mig, si bé bona part les trobem concentrades en 
els segles XIX, XVIII i XX, per aquest ordre. Si a aques-
ta elevada freqüència d’episodis documentats hi afegim 
aquells dels quals no tenim o encara no hem trobat do-
cumentació (Mirambell, 2010), aviat ens adonarem que 
les inundacions han estat un risc recurrent i ben present 
en la memòria dels gironins que han viscut, sobreviscut 
i prosperat a la ciutat dels quatre rius malgrat aquesta in-
seguretat continuada. 

Els rius que desencadenen la major part de les inun-
dacions han estat l’Onyar, el Ter, el Güell i el Galligants, 
per aquest ordre. Poques vegades passa, però, que sigui 
un sol d’aquests rius el causant de les inundacions sinó 
que la majoria de vegades més d’un —i fins i tot tots qua-
tre alhora—,n’és el protagonista. Estacionalment, són els 
mesos de tardor els que sumen el major nombre d’epi-
sodis documentats, especialment el mes d’octubre, coin-
cidint amb les intenses precipitacions pròpies d’aquesta 
època de l’any. Sortosament, i si exceptuem l’episodi de 
1843 (que va causar uns 115 morts), el nombre de víc-
times humanes acostuma a ser relativament baix (molts 
episodis no causen víctimes o en tot cas poques vegades 
se superen els cinc morts), però sí que el nombre de dam-
nificats i els danys materials i econòmics acostumen a ser 
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molt elevats per la important presència d’habitatges i ac-
tivitat econòmica als espais inundables de la ciutat.

Es fa difícil destriar quins han estat els episodis 
d’inundació més catastròfics que han tingut lloc al llarg 
de la història de Girona. Tot i així, segurament en po-
dríem destacar 10 si atenem sobretot l’amplitud de l’àrea 
afectada, el nombre de víctimes humanes i damnificats i 
la quantia de les pèrdues econòmiques que van provocar. 
Dels temps més reculats fóra bo destacar el conegut com 
a l’Aiguat del Diluvi (3 de novembre de 1617), un epi-
sodi que no només va afectar Girona sinó la major part 
de Catalunya. A Girona el Ter va inundar els barris de 
Pedret i Pont Major (una inscripció a la façana de l’es-
glésia de la Mare de Déu de la Pietat del Pont Major ens 
marca l’alçada de més de tres metres que assolí la riua-
da en aquell punt), mentre que l’Onyar va inundar tota 
la part baixa de la ciutat (plaça de les Cols, el Mercadal, 
plaça del Vi i barri de Sant Pere). No es coneix que hi 
hagués cap víctima humana però sí que s’ensorraren tres 
cases i que altres del barri de Pedret van tenir nombro-
sos danys. Uns anys més tard, el 24 de setembre de 1678, 
un nou episodi inunda la part més baixa de la ciutat i 
ocasiona 3 morts i nombroses pèrdues a l’agricultura i la 
ramaderia (especialment al barri del Mercadal), als mo-
lins i comerços, i als habitatges (s’enfonsen 33 cases), així 
com alguns danys considerables al portal de l’Areny i a 
les obres d’infraestructura hidràulica de l’Onyar (murs i 
pont de Sant Francesc). Ja al segle XVIII destacarien els 
episodis de 1732 i 1763. En el primer, el 17 de setembre 
de 1732, el desbordament de l’Onyar i el Galligants tor-
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na a inundar la part baixa de la ciutat i provoca un mort 
(una dona del barri de Sant Pere) i nombroses pèrdues 
materials als comerços, habitatges, l’escola, l’ajuntament 
i el seu arxiu, la muralla, diversos ponts, el monestir de 
Sant Pere de Galligants i l’església de Sant Francesc. En 
el cas de l’episodi del 16 d’octubre de 1763, conegut com 
l’Aiguat de Santa Teresa, el principal desencadenant fou el 
Ter, el qual va desbordar des de les hortes de Salt i Santa 
Eugènia i, després d’ajuntar-se amb el Güell, l’Onyar i el 
Galligants, inunda bona part de Girona. El que va ser se-
cretari de l’Ajuntament de Girona a la segona meitat del 
segle XIX, Julián de Chía (1861, p. 24), considera que fou 
un episodi més important per l’alçada a què arribaren les 
aigües que no pels danys ocasionats als artesans i els ha-
bitatges del centre de la ciutat, l’ajuntament, la Devesa, 
molts dels ponts i palanques i totes les preses dels mo-
lins de la ciutat, així com la muralla d’ambdós cantons del 
Galligants. 

Del segle XIX destaquen les inundacions dels anys 
1843 i 1861. El 18 i 19 de setembre de 1843 té lloc un epi-
sodi tan peculiar com catastròfic. L’enfonsament durant 
la nit de la muralla al portal de Sarraïnes a conseqüèn-
cia de l’augment del cabal del Galligants va provocar la 
destrucció quasi total del barri de Sant Pere. Pel fet de 
produir-se de nit, quan la major part dels veïns estaven 
dormint, explica els més de 100 morts que provocà, les 22 
cases enfonsades i 150 més greument danyades del barri 
de Sant Pere. Al monestir de Sant Pere l’aigua arriba als 22 
pams d’alçada (una inscripció col·locada a l’atri de l’esglé-
sia durant molts anys recordava aquest episodi: “Por los 



100

que el Galligants fiero/sumergiera en su furor/misericor-
dia, Señor”), que afectà també les portes de França i de la 
Barca, la muralla, el passeig de Sant Pere, així com l’en-
llumenat públic i el paviment de molts carrers de Girona. 
Per altra banda, el 8 d’octubre de 1861 el desbordament 
de l’Onyar, el Güell i el Galligants torna a inundar la part 
baixa de la ciutat. Sembla ser que hi hagué dos morts i 
uns 370 damnificats, a més d’una casa enfonsada i una 
setantena més d’afectades. Novament resultà afectat l’edi-
fici de l’ajuntament, l’església de Sant Pere, les obres de 
defensa dels rius i els serveis i espais públics de la ciutat. 

Al segle XX quatre episodis mereixen ser destacats. 
El primer, el del 7 d’octubre de 1919, moment en què 
l’Onyar i el Ter (que arriba a portar un cabal d’uns 1.320 
m3/s a l’alçada de Pedret) (Sorribas i Güell, 1991), inunda 
les hortes properes al Güell i el barri de Pedret i arranca 
80 arbres de la Devesa. Els tallers i fàbriques del carrer 
Figuerola, l’edifici de Correus i els baixos de moltes cases 
resulten greument afectades. El conegut com a Aiguat de 
Sant Lluc dels dies 18, 19 i 20 d’octubre de 1940, uns dels 
més presents a la memòria popular dels habitants de la 
conca del Ter, va ocasionar entre 6 i 15 morts a Girona. 
L’espai més afectat fou el situat entre el Ter i el Güell, d’on 
va caldre evacuar bon nombre de veïns. Dotze anys més 
tard, els dies 11 i 12 d’octubre de 1962, un nou episodi 
afecta greument la ciutat com a conseqüència del des-
bordament dels rius Ter, Onyar, Güell i la riera Maçana. 
La crescuda del Ter obliga a evacuar les persones que vi-
vien a les barraques de río, al marge esquerre del Ter, al 
barri de la Barca. No hi hagué cap víctima però sí molts 
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damnificats i unes elevades pèrdues materials i econòmi-
ques (Gobierno Civil de Gerona, 1964). El darrer gran 
episodi que ha conegut la ciutat tingué lloc els dies 11 i 
12 d’octubre de 1970, quan el desbordament de l’Onyar, el 
Güell, el Galligants i la riera Maçana (el Ter no va desbor-
dar ja que per aquell moment ja havia entrat en funcio-
nament l’embassament de Susqueda) inunda més de tres 
quartes parts del nucli urbà. Sortosament no va haver-hi 
cap mort però sí molts damnificats i unes pèrdues econò-
miques superiors als 500 milions de pessetes de l’època. 
Els sectors més afectats van ser la indústria (22.577.160 
pessetes en pèrdues), el comerç (amb 2.000 comerciants 
afectats i uns danys xifrats en 85 milions de pessetes), 
els serveis públics (jardins, aigua potable, escoles, servei 
telefònic, hospital de Santa Caterina, llar d’infants, Casa 
de Cultura, etc., per valor de 14.150.000 pessetes). Tam-
bé van tenir importants danys molts habitatges i edificis 
(1.500.000 pessetes), les vies de comunicació, els murs de 
contenció de l’Onyar i els gabions del Güell, a més d’uns 
500 vehicles (Govern Civil de Girona, 1971). 

Avui Girona continua essent unes de les ciutats catala-
nes amb un risc d’inundació més elevat, amb una classifi-
cació de “risc molt alt” en el Pla especial d’emergències per 
inundacions de Catalunya (INUNCAT, 2010). Els espais 
inundables actuals continuen situant-se en aquells barris 
que històricament han patit els efectes de les crescudes 
dels rius (barris del Mercadal, Barri Vell, Pedret, Pont 
Major, la Creueta, Carme) als quals hem d’afegir aquells 
altres resultat de l’expansió urbana més recent cap als es-
pais fluvials del Ter, l’Onyar i algunes rieres periurbanes 
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(Vila-roja, Font de la Pólvora, Hortes de Santa Eugènia, 
Fontajau, Germans Sàbat, Sant Ponç). També agafen cada 
vegada més protagonisme els episodis d’inundació difusa 
o d’escolament en manta produïts després de precipita-
cions locals de gran intensitat, generalment a l’estiu o a 
la tardor, que fan que s’ultrapassi la capacitat dels siste-
mes de drenatge de l’aigua que s’escola en superfície i que 
s’acumuli l’aigua en alguns carrers i baixos d’edificis, i so-
bretot als passos destinats a la circulació de vehicles i de 
vianants de les parts més baixes de la ciutat. Per últim, no 
podem deixar de mencionar la inundació que ha patit, 
en dues ocasions, l’estació del tren d’alta velocitat els pas-
sats mesos de setembre i octubre de 2014 quan, després 
de fortes pluges, l’entrada d’aigua a les vies va inundar la 
estació i va interrompre el servei del tren d’alta velocitat 
durant uns quants dies.

Les causes de les inundacions
Les causes del problema de les inundacions a Girona són 
tant d’ordre físic com humà. Les precipitacions intenses 
que es donen, a vegades simultàniament, a les diferents 
conques dels rius gironins, en són el detonant. Malgrat 
que no disposem d’una xarxa d’estacions meteorològi-
ques prou abundant ni de sèries llargues i continuades 
de dades (si exceptuem la de l’estació de l’aeroport Giro-
na-Costa Brava), tenim constància instrumental de pre-
cipitacions màximes en 24 hores superiors als 100 mm en 
els episodis dels anys 1962 (194,7 mm/dia), 1965 (188,4 
mm/dia) o 1970 (180,2 mm/dia). Aquests episodis de 
precipitacions intenses es tradueixin aviat en cabals mà-
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xims instantanis en els diferents cursos fluvials. L’estació 
d’aforament de l’Onyar (primer ubicada a l’entrada de 
l’Onyar a Girona, a l’alçada del cementiri, i després ubi-
cada a l’emplaçament actual de la passera de la font del 
Rei) enregistra dades des de l’any hidrològic 1958/59 i té 
el seu rècord documentat a l’episodi d’octubre de 1970, 
quan arriba a enregistrar-se un cabal màxim instantani 
de 600 m3/s. En el cas del Ter, per a l’episodi de l’any 1919 
s’estima un cabal punta de 1.320,8 m3/s a Pedret (Sorri-
bas i Güell, 1991) i el rècord instrumental es dóna amb 
l’episodi de 1940 amb un cabal punta de 2.350 m3/s. Però 
estimacions realitzades a partir dels dipòsits sedimenta-
ris deixats per crescudes anteriors, com fou l’Aiguat del 
Diluvi de 1617, arriben a estimar cabals màxims instan-
tanis que podrien anar d’entre 2.700 a 4.500 m3/s (Thorn-
dycraft et al., 2006). Sortosament, la funció de lamina-
ció d’avingudes que realitzen els embassaments de Sau i 
Susqueda d’ençà de la seva construcció fa que cabals tan 
extraordinaris com aquests difícilment es tornin a repetir 
en el cas del riu Ter.

Però sens dubte és l’ocupació humana dels espais pro-
pers als rius el factor amb més incidència en el problema 
que històricament ha tingut la ciutat amb les inundacions. 
Si bé originàriament Girona s’assenta a la part més enlai-
rada del territori, tant per motius defensius com, precisa-
ment, pel perill que representaven les crescudes del riu, a 
partir del segle XII un conjunt de factors incideixen en la 
ràpida ocupació de les àrees inundables, ignorant les con-
seqüències que aquest procés d’ocupació indiscriminada 
podia comportar. Comença, doncs, un procés que ja no 
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tindrà aturador i que suposarà l’empresonament dels rius 
dins la ciutat des del moment en què apareixen avan-
tatges, esperonats pels avenços tècnics, que compensen 
l’establiment damunt espais susceptibles d’ésser inundats 
(preus del sòl més barats, facilitats en la urbanització i 
l’explotació de recursos, etc.). Els rius, sobretot l’Onyar i 
el Galligants, i, més tardanament, el Güell, deixen de ser 
un obstacle per al creixement de la ciutat per integrar-se 
progressivament dins l’entramat urbà. Per contra, fins a 
inicis de la dècada de 1990, les ribes del Ter ocupen un 
espai marginal de la ciutat, on trobem durant molts anys 
usos residuals com abocadors de runes i escombraries, 
horts i alguns habitatges extremadament precaris (des 
del barri de río als albergues provisionales). La implan-
tació de barris a la seva riba esquerra (Taialà, Germans 
Sàbat) ja a la segona meitat del segle passat, el creixement 
urbanístic de Girona cap al nord i la creació d’un parc 
fluvial a les seves ribes, li han anat atorgant una centrali-
tat que mai abans havia tingut. El Pla especial de protec-
ció de les ribes del Ter, aprovat l’any 1991, va significar el 
creixement urbanístic de Girona cap al nord, ara, però, a 
partir d’un nou model d’integració dels rius a l’entramat 
urbà que privilegia les funcions ecològiques i recreatives 
dels espais fluvials i que té en compte les àrees suscepti-
bles d’ésser inundades. 

Els canvis en la gestió de les inundacions
Però aquesta creixent exposició de Girona a les inundaci-
ons ha anat acompanyada, com no podia ser de cap altra 
manera, del desenvolupament de mesures d’adaptació 
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a aquest risc. Entre aquestes formes d’adaptació i gestió 
dels rius i les inundacions destacaran les obres hidràuli-
ques, les polítiques de control dels usos del sòl en els es-
pais inundables i la planificació i gestió de les situacions 
d’emergència.

La construcció d’obres d’infraestructura hidràulica
Hi ha una elevada correlació entre la intensitat de l’ocu-
pació humana en els espais inundables de la ciutat i la 
construcció d’obra hidràulica de defensa enfront de les 
inundacions. D’entre les notícies més reculades en el 
temps tenim quan l’any 1377 el duc de Girona ordena 
construir preses i dics al Ter amb la finalitat d’allunyar les 
aigües cap al nord de la ciutat en els moments d’avinguda 
(Marquès, 1981, p.194). Però serà especialment durant 
el segle XVIII i la primera meitat del XIX quan veuran 
la llum els grans projectes hidràulics encaminats a solu-
cionar les eternes preocupacions dels gironins: allunyar 
el Ter i l’Onyar de la ciutat i condicionar el Galligants i 
el Güell. D’aquests segles són els múltiples projectes de 
construcció d’obres de defensa o desviament del Ter (en-
ginyers José Fabre, 1737-1743; José Martí i José Arnandi-
es, 1743; Agustí Soriano, 1743; Salvador Ros, 1802; Luis 
Barnoia i José Cabot, 1820-1840; Antonio Matamoros, 
1841), o els ambiciosos projectes de treure l’Onyar de la 
ciutat dels enginyers Francisco Soriano (1778), Francis-
co Catart (1840), Luis Barnoia (1841) o Francisco Oliver 
(1867) (Ribas, 1994).

Però el major nombre i envergadura d’obres hidràu-
liques de defensa es donarà a la segona meitat del se-
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gle XX, després dels elevats danys ocasionats per les 
greus inundacions de 1940, 1962 i, especialment, la de 
l’any 1970. L’any 1971 l’enginyer Josep Maria Llansó de 
Vinyals presenta un pla especial hidràulic de protec-
ció de la ciutat i del qual s’executaran la major part de 
les actuacions proposades. Abans, entre 1964 i 1968, ja 
s’havia desviat el Güell directament al Ter, alhora que 
posteriorment es canalitza des de la seva confluència 
amb la riera del Marroc. Paral·lelament es desvia la riera 
Maçana directament al Ter. Entre 1963 i 1973 es cana-
litza, en diferents fases, el tram final del Galligants. Pel 
que fa a l’Onyar, després de la greu inundació de 1970 
se n’aprofundeix el llit, es reforcen els murs laterals i se 
substitueixen dos ponts. Aquestes obres de l’Onyar, fi-
nalitzades el 1973, sumen una capacitat de desguàs de  
600 m3, encara insuficient per fer front a una crescuda 
important. Per aquest motiu, la llavors anomenada Co-
missaria d’Aigües del Pirineu Oriental estudia noves al-
ternatives de prevenció d’inundacions i opta, finalment, 
per la construcció d’una presa de laminació passiva a la 
zona de la Creueta, abans de l’entrada del riu a la ciutat, 
tot i que l’oposició que genera aquest projecte provoca-
rà que mai arribi a materialitzar-se. L’any 1975 s’elabora 
un nou projecte de presa de laminació, aquesta vegada 
situada prop de Fornells de la Selva, però que novament 
l’oposició que mostren els municipis afectats n’impedeix 
la construcció. Des de llavors i fins avui s’han realitzat 
múltiples propostes sobre com i on construir aquesta 
presa o preses sense que fins al moment s’hagi pres cap 
decisió. En el cas del Ter, ja hem comentat anteriorment 
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com la construcció a mitjan anys seixanta del sistema 
d’embassaments de Sau-Susqueda-el Pasteral ha demos-
trat en reiterades ocasions la seva eficàcia en la laminació 
de les crescudes d’aquest riu.
 
El control dels usos del sòl en els espais inundables
Després de cada nou episodi d’inundació i independent-
ment de la gravetat, les institucions públiques opten per 
les polítiques de reconstrucció i reparació de danys (un 
bon exemple és la total reconstrucció del barri de Sant 
Pere després de la catastròfica inundació de 1843) i po-
ques vegades per relocalitzar els usos del sòl més vul-
nerables que es troben en aquestes àrees més afectades 
per les inundacions. Així, després de cada inundació, 
els poders locals continuen optant per les polítiques 
de reconstrucció i reparació de danys, ajudes i auxili a 
la població, construcció d’habitatges de protecció ofici-
al, etc., entre d’altres raons per la considerable oposició 
que, a nivell local, podrien comportar aquestes mesures 
de regulació i zonificació d’usos en els espais inundables. 
El primer Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de 
concepció moderna de Girona i la seva àrea d’influència 
és de l’any 1955. Aquest Pla ja preveu la construcció de la 
plataforma de la plaça Catalunya, que ha resultat ser un 
dels errors més greus en relació amb la prevenció de les 
inundacions de l’Onyar per la seva baixa capacitat de des-
guàs i l’efecte barrera dels tres pilars que la sostenen. El 
Pla general de 1971 suposa la legalització d’aquelles situ-
acions creades pel desenvolupament dels plans parcials i 
afavoreix el manteniment d’unes ordenances permissives 
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en l’ocupació del sòl de la ciutat. Res de nou aportava en 
relació amb el control dels espais inundables. Aquest pla 
serà anul·lat el desembre del 1980 pel Tribunal Suprem, 
fet que implica que sigui novament vigent l’anterior pla 
de 1955. Però el desfasament d’aquest en relació a la si-
tuació del moment obliga a redactar unes normes sub-
sidiàries de planejament que entraran en vigor el mes de 
juliol de 1981. 

Caldrà esperar al Pla general de 1986, basat en les di-
rectrius generals de les normes subsidiàries, per trobar 
les primeres referències a la definició de zones inunda-
bles i les seves delimitacions. Cal recordar, en relació amb 
aquest tema i abans d’entrar a analitzar el que deia aquest 
nou pla general, que a partir de la segona meitat dels anys 
setanta la legislació en matèria d’aigües comença a ser 
més completa. D’una banda, el Decret 2.508/1975, de 18 
de setembre, defineix les zones de màximes avingudes 
extraordinàries (període de retorn de 500 anys), on serà 
necessària autorització administrativa per a la construc-
ció, les extraccions d’àrids, les plantacions o altres usos. 
Tanmateix, la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana 
de 9 d’abril de 1976 i els reglaments que la desenvolupen, 
de 23 de juny de 1978 (de planejament i de disciplina 
urbanística) i de 25 d’agost de 1978 (de gestió urbanís-
tica), fixen l’obligació de preveure en els diferents PGOU 
la definició de zones inundables i les seves limitacions. 
Per altra banda, la llavors recentment aprovada Llei d’ai-
gües de 1985 i el seu Reglament defineix espai inundable 
(art. 11.2 de la Llei i article 14.3 del Reglament) i estableix 
acuradament les limitacions en el seu ús. D’aquesta ma-
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nera, a partir d’aquest moment el planejament municipal 
posterior (plans generals de 1995 i 2002) i el planejament 
derivat incorporarà progressivament diferents disposi-
cions generals en matèria de regulació dels usos en les 
lleres dels rius i en els espais inundables. En tots ells es 
tracta de la necessitat de protecció que tenen els sistemes 
hidrològics pels seus valors ecològics i paisatgístics i se’ls 
atorga uns usos restringits pel fet de trobar-se en unes 
àrees potencialment exposades a les avingudes dels rius. 
Un dels exemples més clars va ser la urbanització enjardi-
nada del marge dret del riu Ter, al barri de Pedret i la cre-
ació de places d’aparcament. Però sens dubte l’actuació 
més emblemàtica va ser l’aprovació el 1992 de la creació 
del Parc Fluvial del Ter, que comprèn el curs del Ter i les 
terrasses adjacents (amb una extensió total d’unes 270 ha 
i una longitud aproximada d’uns 10,4 km) i que ha sig-
nificat el creixement urbanístic de Girona cap al nord a 
partir d’un nou model d’integració dels rius en l’entramat 
urbà de la ciutat. Altres espais inundables dels quals s’han 
redactat i/o tirat endavant diferents plans especials són 
les hortes de Santa Eugènia, les deveses del Ter, el pla de 
Domeny o el parc agrícola de Campdorà (en el cas del 
Ter), les riberes l’Onyar i el pla de la Creueta (en el cas de 
l’Onyar) i les riberes del Güell i del Galligants. En gene-
ral, en aquests espais la normativa urbanística vigent per-
met els usos recreatius, esportius i culturals a l’aire lliure 
o agrícoles sempre que respectin la normativa sectorial 
vigent en matèria d’inundabilitat. 
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La planificació i la gestió de les emergències
El caràcter crònic que adquireixen les inundacions du-
rant molts segles fa que els veïns dels barris i edificis més 
afectats desenvolupin mesures per fer-hi front, algunes 
de les quals esdevindran genuïnament gironines. Seria el 
cas de la pràctica de construcció de portes a les parets 
mitgeres de les cases per tal que els veïns de les zones més 
baixes de la ciutat puguin passar d’un habitatge a un al-
tre quan els carrers estan inundats i, d’aquesta manera, 
accedir a les parts més altes de la ciutat. Primer són els 
veïns els que, segons queda documentat per primera ve-
gada l’any 1732, foraden les parets mitgeres de les cases i, 
posteriorment, aquest sistema d’evacuació s’anirà perfec-
cionant fins a arribar a substituir la improvisació en els 
moments de perill per la construcció de portes en aques-
tes parets mitgeres de les cases, portes que perduraran en 
molts casos fins a mitjan segle XX. L’èxit d’aquesta mesura 
farà que fins i tot les mateixes autoritats locals disposin, 
l’any 1829, l’obligació d’obrir aquestes portes en aquelles 
cases periòdicament afectades, i inclús es crea una comis-
sió de reconeixement per a la senyalització dels llocs on 
seria necessari obrir aquestes obertures (Ribas, 2007).

Aquest tipus de mesures “populars” (construcció de 
murets a les obertures exteriors dels edificis per evitar 
l’entrada de l’aigua, mantenir per a usos marginals els 
soterranis i plantes baixes de les cases, canvis d’empla-
çament dels béns i objectes més valuosos dels comerços 
perquè no resultin danyats per l’aigua, etc.), que tan im-
portants i eficaços havien demostrat ser durant segles per 
a la salvaguarda de béns i persones, comencen a abando-
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nar-se a partir de mitjan segle passat fins al punt que avui 
en dia es pot dir que han desaparegut totalment. Les por-
tes a les parets mitgeres dels habitatges han estat tapiades 
i les plantes baixes i soterranis de les cases contigües als 
rius s’han reconvertit en magatzems, comerços o altres 
dependències. 

Els sistemes d’informació i alerta a la població tradi-
cionals (xiulets dels vigilants, tocs de campana, etc.) que 
s’havien utilitzat durant segles per prevenir de la immi-
nència d’una inundació, són progressivament substituïts 
per noves formes d’avís a mesura que es perfeccionen les 
tècniques de control dels cabals i les precipitacions. La 
gradual entrada en funcionament a finals del segle XIX 
de les primeres estacions meteorològiques i, ja entrat el 
segle XX, de les primeres estacions d’aforament a les con-
ques del Ter i l’Onyar, no representa inicialment un avenç 
considerable en relació amb la previsió d’inundacions ja 
que no van acompanyades de cap sistema de transmissió 
de la informació realment eficaç. Els avisos d’avingudes 
des dels trams superiors dels rius són pràcticament in-
existents fins a principis dels anys quaranta, moment en 
què es generalitza l’ús del telègraf i el telèfon. Serà a partir 
de la dècada de 1970 que aquests sistemes d’informació 
experimenten una millora substancial des del moment 
que es densifiquen i milloren els equips de mesura de 
cabals i precipitacions, es determinen uns nivells d’alerta 
i alarma i augmenta el nombre de col·laboradors en els 
treballs d’alerta (l’any 1962 es crea el Cos de Guarderia 
Fluvial). També serà a partir de la dècada de 1980 quan 
els avenços tecnològics permeten la implantació de sis-
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temes d’informació i previsió d’avingudes en temps real. 
Per exemple, a la conca del Ter s’instal·la la xarxa d’in-
formació del Servei Automàtic d’Informació Hidrològi-
ca (SAIH), consistent bàsicament en la instal·lació d’uns 
punts de control on una sèrie de sensors mesuren les ca-
racterístiques físiques de cada esdeveniment i transme-
ten aquestes dades (precipitacions, aforaments) en temps 
real als centres de control i gestió de la conca on es difon 
l’alarma als òrgans actuants en situacions d’emergència.

 
Finalment, els sistemes d’evacuació tradicionals (com els 
ponts de fusta utilitzats per creuar d’un costat a un al-
tre del carrer) han estat substituïts per altres instruments 
o mecanismes d’evacuació més moderns. Igualment, la 
proliferació, especialment a partir de 1980, d’una regula-
ció legal general de mesures relatives a l’organització i co-
ordinació d’emergències, ha comportat la redacció i im-
plantació de plans d’emergència municipals. El municipi 
de Girona va ser un dels primers de Catalunya a disposar 
d’un pla d’emergència municipal (1986) i un pla especial 
d’inundacions (1993).

Conclusions
Segurament va caldre una confluència de cursos fluvials 
per engendrar la ciutat de Girona, però també és cert que 
Girona ha crescut, sobreviscut i prosperat malgrat la in-
seguretat continuada de les crescudes d’aquests rius. I si 
bé d’ençà d’inicis de la dècada de 1970 no ha tingut lloc 
cap altre gran episodi d’inundació no podem pensar, ni 
de bon tros, que Girona no en pot tornar a patir cap al-
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tre. No només per l’important nombre de persones i béns 
exposats a aquest risc que continua havent-hi, sinó tam-
bé perquè els previsibles efectes del canvi climàtic en la 
freqüència i magnitud d’aquest tipus d’episodis extrems 
apunten a una intensificació de les inundacions a la Me-
diterrània.

Per sort, des de fa uns quants anys, la gestió del risc 
d’inundació a Girona, en particular, ha evolucionat po-
sitivament, sobretot pel que fa a les actuacions d’alerta i 
d’emergència i la planificació dels usos del sòl en aquells 
espais inundables que s’han escapat dels processos histò-
rics d’urbanització. No passa el mateix amb altres mesu-
res d’adaptació com serien les obres hidràuliques (l’Onyar 
continua sense tenir un sistema hidràulic de defensa in-
tegral enfront de les avingudes) o les mesures d’adaptació 
de caire individual (que tan importants havien arribat a 
ser en el passat però que han desaparegut després de més 
de 40 anys sense cap gran episodi d’inundació). 

En definitiva, com passa en moltes altres ciutats i in-
drets afectats per les inundacions, dues qüestions merei-
xen prendre una especial consideració a l’hora de plante-
jar les polítiques actuals de prevenció. En primer lloc, cal 
que la millora en la prevenció de les inundacions torni a 
ocupar el lloc que es mereix en la llista de prioritats tant 
de les administracions públiques com també dels matei-
xos habitants de la ciutat. En aquest sentit, seria impor-
tant fomentar el manteniment de la memòria col·lectiva 
a través del coneixement del medi, l’educació i la infor-
mació de la població per a l’autoprotecció, especialment 
aquella que viu en espais de risc. En segon lloc, també 
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cal que a l’hora de prendre decisions sobre quines són 
les millors actuacions a emprendre per millorar aquesta 
gestió es tinguin presents els aspectes positius associats a 
les inundacions. D’alguna manera es tractaria de reduir 
la visió de les inundacions només com a risc i potenci-
ar-ne la visió com a recurs, des del moment que realit-
zen serveis ambientals tan valuosos com la recàrrega dels 
aqüífers o la conservació dels valors ecològics associats 
als ambients d’aiguamolls i els espais fluvials. Com que 
no és possible eliminar les inundacions de la ciutat, els 
gironins hi haurem de continuar convivint, maximitzant 
els beneficis que generen els espais inundables i minimit-
zant els costos i danys que comporten.  
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Introducció
Obrir l’aixeta i veure’n brollar aigua potable resulta una 
acció mecànica quotidiana i rutinària, a la qual ator-
guem escassa rellevància. No obstant això, darrere del 
gest s’hi desplega una extraordinària trama de processos 
que comença amb la captació de l’aigua dels rius en pan-
tans, la potabilització a les depuradores i la canalització 
a les llars i indústries. Esdevé un cicle que es completa 
amb la imprescindible recollida de les aigües residuals i 
sobreres a través d’aigüeres, embornals i clavegueres i el 
tractament en plantes específiques abans de desguassar 
novament als rius. La dimensió estructural en la gestió 
actual de l’aigua fa somriure davant el gibrell, la comu-
na, la cisterna i altres ginys que s’empraven encara no fa 
ni un segle enrere. I, tanmateix i malgrat les diferències 
de cultura material, els conceptes i la problemàtica en 
els usos de l’aigua no diferien pas tant dels que assumim 
avui com a propis. 

La capacitat tècnica i les necessitats derivades de l’ús 
de l’aigua en el passat planaven en una realitat d’infraes-
tructures molt allunyada de la sistematització i eficiència 
actuals. Una breu retrospectiva envers la Girona medi-
eval —una època de fort creixement urbà comparable 
proporcionalment a la contemporània— revela enormes 
diferències però també uns trets i unes preocupacions 
comuns molt il·lustratius respecte d’això.

Establir la comparativa amb períodes anteriors al se-
gle XX no resulta pas una tasca senzilla, ni tan sols en els 
aspectes més primaris com són la gestió de les aigües plu-
vials i brutes. D’entrada cal plantejar si la Girona medie-
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val i moderna disposava d’una mínima xarxa connectada 
de canalitzacions de desguàs. El coneixement disponible 
és francament escàs i fragmentari per assegurar un fil 
narratiu amb rotunditat. De tota manera, els indicis i les 
notícies recollides deixen entreveure que, a l’època me-
dieval, no hi havia una xarxa pública generalitzada. Els 
desguassos domèstics i industrials eren particulars i pri-
vats. Abocaven en pous morts, en rius, en torrents i en ri-
eres que esdevenien clavegueres comunitàries a celobert. 
En els sectors més planers de la ciutat com a l’Areny i el 
Mercadal existien recs que probablement funcionaven de 
la mateixa manera. Gradualment es van cobrir i es van 
convertir en les primeres grans clavegueres públiques. 

Amb els rius contaminats, els habitants de Girona van 
haver de canalitzar deus i construir fonts, pous i cister-
nes per abastir-se d’aigua potable. Moltes cases també 
disposaven de basses per abeurar el bestiar. No tots els 
usos de l’aigua van ser tan austers ni limitats. El Mercadal 
va esdevenir l’autèntic barri industrial, que aprofitava la 
força del rec Monar per activar una trentena de molins 
drapers, fariners, martinets... Del rec Monar en deriva-
ven altres com el Cuguçac i el Figueroles, dels quals, al 
seu torn, en naixien altres de subsidiaris en una prolífica 
xarxa que regava una extensa àrea d’hortes des de Santa 
Eugènia fins al Mercadal. No només això, també es van 
bastir edificis i construccions complexes que empraven 
l’aigua com a reclam lúdic —els banys públics— i d’al-
tres amb finalitats religioses com micvés; els anomenats 
banys jueus.
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L’aigua de l’Onyar 
Abans de la pesta del 1348, Girona tenia uns deu mil ha-
bitants repartits a banda i banda del riu Onyar. La ciutat 
hi vivia i hi treballava abocada i exercia una forta pressió 
envers els sorrals dels marges i sobre el mateix riu, que va 
originar preocupacions sobre tres aspectes importants: la 
minva d’espai per al desenvolupament de les activitats in-
dustrials i comercials, l’excessiu estrenyiment del riu amb 
el consegüent perill d’inundacions més sovintejades i, fi-
nalment, la corrupció de l’aire i de l’aigua. Per bé que amb 
problemàtiques específiques, els sectors més conflictius 
eren el Mercadal i l’Areny. 

L’Areny, sobre el marge dret de l’Onyar, havia crescut 
arrenglerat amb la principal via d’entrada a la ciutat per 
migdia i especialment a redós del mercat general que s’hi 
feia d’antic. En els segles XII i XIII el creixement urbà va 
ser fulgurant i va acabar ocupant tota la franja allargassa-
da de terra que s’estenia des de l’actual placeta del Correu 
Vell fins a la plaça del Vi i, de fet, més enllà envers el carrer 
Albereda, on es convertia en el cap de l’Areny. L’activitat 
del mercat es va magnificar i potenciar amb la progressiva 
concentració de burgesos, artesans, mercaders i comer-
ciants però també d’apotecaris, canvistes... I de notaris i 
juristes, car la cúria reial s’hi va emplaçar ben a prop.  

Els artesans i els comerciants obrien obradors i boti-
gues en els baixos dels edificis i pels carrers i places es 
generalitzava l’establiment de taules i bancs. Eren para-
des fixes d’obra que s’instal·laven ordenadament arreu 
formant rengleres a celobert o sota les voltes dels carrers 
com les de la Rambla. El panorama es completava amb 
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multitud de parades ambulants, més senzilles, on els pa-
gesos i els hortolans de la rodalia oferien els seus produc-
tes. N’hi havia tantes que l’any 1355, el rei les havia d’or-
denar i regular. Vet aquí l’aspecte atrafegat i bulliciós que 
devia tenir el sector més dinàmic i amb major densitat de 
poblament de la ciutat. 

Si fem cas de la documentació conservada, als jurats 
o prohoms —els representants d’una municipalitat ales-
hores gairebé incipient— els amoïnava la progressiva 
manca d’espai lliure no edificat i l’encalçament excessiu 
del riu amb construccions cada vegada més apropades a 
la llera. És a dir, no volien hipotecar el manteniment del 
mercat i temien els aiguats. Així, el 1336 aconseguien 
del rei la prohibició al seus batlles i oficials de concedir 
llicències per construir a les places i espais de l’Areny. 
Al mateix any, els sobreposats d’obres de Girona —càr-
recs lligats al consell de la ciutat— disposaven l’ender-
roc d’unes obres que s’havien fet en el que avui són les 
cases de la galta de ponent de la Rambla “perquè l’obra 
reduiria el llit del riu i aquest inundaria més fàcilment 
l’esmentada plaça (la Rambla), a més de la plaça de les 
Albergaries (del Vi), la plaça dels Cavallers (de l’Oli), 
l’escala de Sant Martí, els carrers de les Albergaries, la 
Merceria (la Rambla), Draperia (Ciutadans) i Balles-
teries, el burg de Sant Feliu, el carrer de la Cort i Escri-
vania...”. 

Resulten molt descriptives les argumentacions expo-
sades en la concessió dels arenys de l’Onyar que feia el rei 
el 1345 als jurats “perquè són necessaris per a l’ús públic 
i general de la ciutat. S’hi celebren fires i mercats, s’hi po-
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sen les peixateries i els paraments necessaris per a vendre, 
els carnissers hi maten el bestiar, els paraires estenen la 
llana i és lloc de passeig dels habitants de la ciutat”.  

El mercat generava abundància i varietat de residus, els 
quals, amb tota probabilitat, es llençaven al riu. És el cas 
prou documentat dels carnissers que hi mataven el bes-
tiar ben a la vora. Als anys quaranta del segle XIV, s’ini-
ciava la construcció de les cases de la galta de ponent de 
la Rambla. La substancial reducció de l’espai disponible 
d’accés directe al riu devia causar conflictes de salubritat 
amb els veïns. Sembla que aquest problema va incidir en 
la decisió reial de construir un escorxador a l’altra riba de 
l’Onyar, al Mercadal. Efectivament, l’any 1351, el rei Pere, 
a súplica dels jurats i prohoms de la ciutat, establia que tot 
el bestiar que s’hagués de vendre a la Carnisseria (al mer-
cat de la Boqueria) de Girona fos mort al lloc anomenat 
“degollador”, construït de nou a la riba de l’Onyar, i que 
aquest lloc fos netejat de sang, carns i altres deixalles i que 
aquestes fossin arrossegades pel riu Onyar tot seguint les 
ordinacions dels edils de la ciutat. Es permetia als parti-
culars matar i degollar els animals que necessitessin per 
menjar en altres llocs, sempre que recollissin la sang i les 
deixalles en conques i evitar la corrupció i les pudors. Si a 
causa de l’abundància de pluges no es pogués sacrificar el 
bestiar a l’escorxador perquè s’hagués inundat, permetia 
que es fes a les ribes de l’Onyar, a les taules o en altres 
llocs, però amb cura de netejar els residus. També esta-
blia que la sang, intestins, ossos, extremitats i altres res-
tes del bestiar no es llencessin a qualsevol lloc de l’Onyar, 
sinó als lloc més profunds perquè l’aigua se’ls emportés. 
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Aquestes ordinacions, es donaven amb la intenció d’evi-
tar la putrefacció i les pudors a la ciutat, havien de respec-
tar les establertes pels jurats sobre les carns d’oví i caprí 
mortes pels jueus i revocaven les atorgades pel conseller 
reial Pere de Montcada, procurador de Catalunya. 

El Mercadal, al marge esquerre de l’Onyar, era 
eminentment un barri industrial fressat per nombrosos 
recs i envoltat d’horts i molins. Malgrat que hi residia gai-
rebé un terç de la població, la problemàtica no era tant la 
manca d’espai com la contaminació de l’aire i de l’aigua 
que generava la concentració d’instal·lacions relaciona-
des amb el treball dels teixits i de la pell, un dels motors 
econòmics de la ciutat. 

Els blanquers preparaven i adobaven les pells per dei-
xar-les netes. Els albadiners feien el mateix amb les pells 
d’ovella. Els paraires —autèntics industrials— controla-
ven el procés de rentar, assecar, pentinar i preparar la llana 
per convertir-la en draps. També es treballava el cànem i 
el lli. Els tixadors o tintorers obtenien els tints i tintaven 
les teles i pells... Per netejar i adobar calia submergir la 
matèria primera en basses i dipòsits d’aigua on s’utilitza-
va a bastament alum orgànic, és a dir, excrements, especi-
alment gallinassa i colomassa. Els tintorers també tenien 
les seves basses amb aigua on aplicaven els tints naturals. 
Al Mercadal també hi treballaven pellissers, assaonadors 
i cuireters que tractaven la pell amb greix per dotar-la de 
suavitat i morbidesa. 

La inevitable ferum de les basses devia estigmatitzar el 
Mercadal i, a més, a la llarga, part de l’aigua bruta devia 
acabar filtrant-se o abocant-se a través dels recs als horts 
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i al riu. En aquest context, es fa entenedor que el 1333 es 
pregonés per manament del batlle Arnau de Santa Cecí-
lia i del jutge Arnau de Vivers, l’ordre per la qual es pro-
hibia llençar escombraries, estendre pells i assecar cànem 
a la plaça davant del convent de framenors sota multa 
de 5 sous. I que ningú assequés cànem sortit de bassa ni 
tingués bassa pels entorns del convent sota multa de 20 
sous. El 1334, es feia un pas més quan l’infant Pere conce-
dia als framenors —en privilegi confirmat pels jurats de 
la ciutat— la prohibició de fer basses per a lli i cànem als 
horts que voltaven el dit convent; des del rec de Figuero-
les, al nord, fins al rec de Cuguçac, al sud. El 1384, l’infant 
Martí confirmava les disposicions del 1334 i n’afegia de 
noves destinades a foragitar del Mercadal als agranadors 
de pastell per les pudors que desprenien. El pastell és una 
herba de la qual es feia un tint blau, la qual cosa indica 
que la prohibició anava destinada als tintorers. Consta en 
un capbreu del 1384 que aquests es van instal·lar imme-
diatament al sud del Mercadal, en un camp situat entre 
el camí Barcelonès i l’Onyar —avui la plaça Calvet i Ru-
balcaba— i a tocar de la paret del cementiri de l’hospi-
tal nou. Els residents de l’hospital devien ballar d’un peu 
d’alegria.

Torrents, desguassos i clavegueres
El pòsit documental conservat en els arxius històrics pro-
porciona nombrosos testimonis i referències sobre cana-
litzacions i clavegueres soterrades ja en documents del 
segle XI. L’arqueologia, per la seva banda, en corrobora 
l’existència ja que la troballa de clavegueres i desguas-
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sos “antics” és una constant en contextos arqueològics 
urbans. El cas de Girona és un bon exponent car la se-
qüència cronològica registrada és molt llarga; s’han datat 
conduccions d’aquesta mena de l’època romana. 

Els registres arqueològics documenten clavegueres 
urbanes tant a l’interior de les cases com en els carrers 
i, això, fa creure en l’existència d’una xarxa més o menys 
implantada molt antiga. En el recinte de la ciutat funda-
cional —la Força Vella— funcionava la xarxa romana. 
No la coneixem, certament, però negar-la suposaria en-
trar en contradicció amb el comú de les ciutats romanes 
conegudes. En els eixamples medievals, en canvi, hi ha 
indicis que assenyalen que, com a mínim, no era del tot 
general o que la sistematització s’assolí gradualment. Els 
Banys Àrabs, per exemple —l’establiment dels banys pú-
blics— conserva admirablement bé l’estructura de finals 
del segle XIII. També la claveguera, que és de les gros-
ses (una secció quadrada de 150 centímetres de llum). 
Arrenca de l’embornal de pedra ubicat al bell mig de la 
sala freda, la travessa soterrada en direcció est fins a un 
celobert i seguidament enfila en sentit nord fins a arribar 
a l’alçada del carrer. Allà, les parets laterals desapareixen 
i donen pas a un espai eixamplat, irregularment esfèric i 
delimitat per gredes i sorrals al·luvials. No hi ha connexió 
amb cap altre desguàs ni evidències d’haver-n’hi hagut 
mai. 

Un altre cas amb certes coincidències, és el dels es-
tabliments que feren els germans Fàbregues, l’any 1252, 
per construir les cases i voltes de la Merceria (vora la 
cantonada de la Rambla amb el carrer dels Abeuradors). 
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Als compradors se’ls permetia passar el clavegueram de 
llurs cases fins al riu, però se’ls advertia precisament del 
perill que els podia reportar (...) “pugan fersi Aigueras 
ab canons que tingan son conducció en lo areny, quals 
aigueras se pugan allí fer sens contradicció de dits ger-
mans Fabregas (els establidors) ni dels llurs, Pero no los 
prometen estar si altre persona los fa a las tals aigueras 
contradicció”...

Des del punt de vista constructiu, les clavegueres me-
dievals i, en general, les anteriors al segle XIX segueixen 
els mateixos fonaments tècnics i formals. Es tracta de ra-
ses excavades en el subsòl folrades amb una estructura 
d’obra. Per bé que no sempre, presenten una solera de llo-
ses de pedra o de toves de terrissa. Els laterals es protegei-
xen amb murets de pedra, de rajol o de teules que poden 
anar clavats verticalment o col·locats en sec en filades o 
lligats amb morter de calç. Per damunt es corona amb 
una coberta de lloses o de toves. Les proporcions varien 
sensiblement i oscil·len del pam per pam les més petites 
als 150 centímetres o més d’amplada i fondària les més 
grans.

A la zona de l’Areny, al Mercadal i al burg de Sant Feliu 
hi devia haver moltes clavegueres que en sortir de l’àm-
bit de les cases morien enmig dels sorrals fluvials, que 
xuclaven prou ràpidament les aigües residuals, com la 
dels banys públics. Altres abocaven al riu Onyar, bé di-
rectament com a la Merceria o a través dels nombrosos 
recs que travessaven la ciutat. Al Mercadal, on hi havia 
multitud de recs, és més que probable, tot i que no hi ha 
constància documental. A l’Areny, els indicis apunten en 
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el mateix sentit. Al segle XI, on ara hi ha la Fontana d’Or 
hi havia un molí que aprofitava la força d’un rec. Captava 
de l’Onyar, aigües amunt, cap a migdia de l’actual plaça de 
Catalunya. En el seu recorregut, flanquejava tota la galta 
occidental de l’actual carrer dels Ciutadans. En arribar a 
la plaça de l’Oli girava pel carrer de la Cort Reial i seguia 
recte en direcció a l’Onyar. En el segle XIII s’hi va cons-
truir algun pont per travessar-lo i, de mica en mica, es va 
anar cobrint fins a convertir-se en una gran claveguera. 
El procés va ser lent. De fet, en el segle XVII, un tram de 
la Cort Reial era encara ben visible però ja no l’anomena-
ven rec sinó claveguera.

Les rieres i els torrents també funcionaven com a cla-
vegueres obertes. El més significatiu de tots va ser el Galli-
gants. Des de finals del segle XI, el burg de Sant Feliu va ser 
objecte de molts establiments per edificar. Aviat les cases 
arribaren a la riba del riu. Precisament en el segle XII, s’es-
tabliren uns quants blanquers a prop dels vorals. En llur 
activitat devien aprofitar l’avinentesa per extreure aigua i 
llençar-hi els residus. En el segle XIII, el tram final del riu 
es va haver de canalitzar amb la construcció d’un poderós 
mur de contenció de pedra i morter de calç davant el perill 
que suposaven els aiguats amb cases tan properes. 

En el segle XIV la pressió sobre el Galligants augmen-
tava amb nous establiments urbans. Especialment conflic-
tius van resultar els que va impulsar el jurista Arnau de 
Vivers —la pobla d’en Vivers—, ja que dues illes de cases 
senceres es van construir directament sobre la llera del riu. 
Es fonamentaven damunt una plataforma sustentada per 
pilars i arcades que deixava discórrer l’aigua per sota. L’es-
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canyament del riu devia afavorir i agreujar les inundacions 
però, tal vegada, van aguantar dempeus força temps. Així 
consta en el cadastre de Girona del 1716 en què es regis-
tren unes quantes cases. Per cert, a la ciutat del set-cents la 
situació sanitària del Galligants no havia millorat. Ja no hi 
havia blanquers i el nombre d’habitants havia minvat però, 
per contra, s’hi emplaçaven altres instal·lacions generado-
res de residus. És el cas de l’escorxador i el corral de bestiar 
de la seu de Girona sobre l’actual plaça dels Jurats. 

Un comportament similar s’observa en els torrents 
i rieres que baixaven de les pedreres envers l’Areny. La 
urbanització d’aquests sectors costeruts va originar els 
barris de Vilanova i del Puig de Vilanova amb els con-
vents dels dominics i dels mercedaris com a referents 
més enlairats, respectivament. De torrents n’hi havia uns 
quants. La majoria van ser habilitats com a carrers però 
mai van perdre la condició natural. Els més modestos es 
van estrènyer, convertits en carrerons estrets entre cases. 
Els documents medievals els esmenta amb els termes an-
drona —el més habitual— i galligà, ambdós amb un sig-
nificat similar. Avui s’han perdut del lèxic comú però el 
Diccionari català-valencià-balear d’Alcover/Moll encara 
els recull. Resulta especialment interessant el mot galligà 
(galligant) definit com a “corralet o pati estret de certes 
cases”. El relaciona estretament amb la ciutat de Girona i 
amb el riu Galligants. S’hi afegeix una expressió genuïna 
“quina pudor que fa aquest galligant”; molt revelador. 

Els torrents més notables tenien nom propi. El més 
conegut documentalment és el de Vallnegra. Naixia a la 
muntanya de les Pedreres i baixava en paral·lel a pocs 
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metres cap al nord de les actuals escales de la Llebre 
fins al carrer del Ciutadans. En el segle XIV, les parets 
de les cases que l’envoltaven el van canalitzar primer i 
cobrir després amb voltes, arcades i bigues fins a ocul-
tar-lo totalment. Tanmateix, va continuar funcionant 
com un desguàs fins a l’actualitat, per bé que ara l’aigua 
hi passa per dins de canonades modernes. L’estructura es 
conserva intacta i fa comprendre la magnitud d’aquesta 
obra notable de més de tres metres d’alçada i un i mig 
d’amplada. Envoltat d’una aura de misteri, ha donat peu 
a històries fascinants de passatges secrets que han defugit 
l’origen real, no menys interessant però sí més prosaic. 

Latrines i femers
Pel que s’ha vist anteriorment, hom pot imaginar brutícia 
a l’aigua del Ter, de l’Onyar, del Galligants i, arreu, pels 
torrents i les rieres de la ciutat medieval i moderna. Una 
imatge de certa degradació que contrasta amb la consta-
tació que, en els dits rius, hi havia peix. I, certament, n’hi 
havia prou per rendibilitzar-ne la pesca, entesa com una 
activitat econòmica més de la ciutat. Tant és així, que fins 
i tot l’autoritat pública la tenia estrictament regulada. Per 
exemple, el 1420, Guillem de Prat, de Vilablareix, adqui-
ria el dret de les pesqueries des de l’església de Sant Ponç 
fins al pont d’en Cardonet (de les Peixateries Velles) i l’es-
glésia de Sant Jaume de Pedret. I no només a l’Onyar o al 
Ter, també als recs. El 1386, el rei Pere concedia a Andreu 
Guerau de Girona, en compensació dels serveis prestats, 
el privilegi de pescar en els fossats de la muralla nova i el 
dret d’arrendar la concessió. 
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L’existència de peix i de pesca fa relativitzar o matisar 
el nivell de contaminació de les conques fluvials, malgrat 
la intensa activitat humana. La limitada capacitat de ge-
nerar residus de les societats preindustrials i la necessitat 
d’aprofitament com a possibilitat de subsistència són pro-
bablement causes principals que van evitar mals majors. 
En aquest camp hi va tenir un paper fonamental el femer. 

Els fems eren un bé molt preuat. Proporcionaven 
l’adob agrícola per excel·lència i participaven activament 
en certs processos industrials de la pell i del tèxtil. Per 
tant, es tractava de recollir els excrements, els humans in-
closos, i no llençar-los al riu si es volien aprofitar.

Per aquesta raó sovintegen en contextos urbans, les 
referències medievals a les latrines i als femers. Habitual-
ment apareixen associades als ambients domèstics. Segu-
rament moltes cases en disposaven i probablement totes 
les dels notables. És el cas ben documentat d’una casa del 
call que es va vendre el 1296. Se situava en el que avui 
és la seu del Museu d’Història de la Ciutat i de l’Arxiu 
Històric Municipal. La casa contenia un pany i una torre 
de la muralla i un terreny adjacent fora murs al cap del 
carrer Ballesteries. L’instrument, en referir els diferents 
elements que contenia la finca descrivia amb detall una 
eixida penjada a la part forana de la muralla:“[...] el sostre 
que té al damunt i el teulat que cau davant del mur, junt 
amb les biguetes clavades en el mateix mur (la muralla), 
damunt de les quals hi ha assentats el balcó i el teulat: 
també l’excusat construït en el mur, que desguassa en el 
femer que hi ha en el terreny d’extramurs”. 

La descripció del 1296 podria aplicar-se perfectament 
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a una altra latrina i femer de finals del segle XVIII prac-
ticats a la mateixa muralla però en el tram del carrer dels 
Alemanys. Va ser objecte d’una intervenció arqueològica 
que va possibilitar una exploració detallada. La comuna 
s’instal·là en una finestra enlairada oberta en el mur. No 
quedava gaire exposada ja que aprofitava un encaix prac-
ticat expressament a la muralla que baixava en vertical. 
A la base del mur, l’encaix acabava en una rampa incli-
nada de rajols lligats amb morter que abocava al femer. 
Aquest, formava una estança rectangular de dos metres 
de fondària bastida amb murs de pedra i morter de calç. 
Es cobria amb un sostre lleuger de biguetes de fusta de 
les quals encara se’n conservava una in situ. Al fons del 
femer —a la paret de migdia— s’hi connectava una cla-
veguera d’obra amb un pas quadrat de 22/24 cm i menava 
en un recorregut curt (2,5 m aproximadament) a un pou 
mort. Aquests dos elements permetien separar la part lí-
quida de les femtes i guardar les sòlides, que acabarien 
transformant-se en un excel·lent adob.

No totes les comunes se situaven a l’exterior. Moltes 
tenien el femer a l’interior de les cases, a la planta baixa 
però, a grans trets, repetien una configuració similar. El 
que sorprèn és la pervivència dilatada d’uns sistemes de 
recollida i reciclatge dels residus orgànics que evitaven els 
abocaments massius al riu.  

L’aigua en l’àmbit domèstic
En l’imaginari medieval, la casa ideal disposava sempre 
d’un pati interior en posició central. Una de les funcions 
principals era la de recollir l’aigua de pluja que s’escolava 
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pels teulats i aplegar-la en una cisterna. Fins a la implan-
tació de la xarxa d’aigua corrent va ser el sistema preferit 
per disposar de reserves d’aigua potable. N’hi havia tan-
tes com patis. És per això que en el barri Vell de Girona 
encara se’n conserven moltes. Es tracta de dipòsits d’obra, 
generalment de planta rectangular, construïts en el sub-
sòl. Les proporcions poden variar considerablement ja 
que poden abastar tota la superfície del pati. El fons, les 
parets i la volta de la coberta solen anar revestits amb una 
capa de morter de calç lliscat impermeabilitzant. És un 
revestiment tècnic derivat de l’opus signinum romà en el 
qual la sorra se substitueix per un picadís fi de terrissa 
que li proporciona una coloració rosada o vermellosa. 

Pel que fa al pou, la cisterna, probablement garantia 
una millor qualitat de l’aigua ja que el pou capta l’aigua 
per filtració del nivell freàtic. Aquest podia contenir ni-
vells alts de nitrats a causa d’abocaments directes i de 
filtracions en el subsòl de les aigües fecals; pous morts i 
escassa eficiència de les clavegueres.

Moltes cisternes de la Força Vella també captaven par-
cialment per filtració. Els grans desnivells en el subsòl de 
roca natural del recinte romà de la ciutat eren aprofitats 
per deixar nues algunes de les parets de la cisterna amb 
la roca tallada per on traspuava la humitat natural. En al-
guns edificis s’assolien nivells de sofisticació sorprenents. 
És el cas ben conservat de la Pabordia, al començament 
de les escales de la Pera. A banda de la cisterna conven-
cional, es va aprofitar l’existència d’un marge natural de 
roca del subsòl per deixar-ne lliure un pany considerable. 
En dies posteriors a episodis de pluja la quantiosa humi-
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tat traspuada es recollia en un regueró tallat a la roca que 
canalitzava l’aigua a una primera cisterna i quan aquesta 
sobreeixia a una segona.

El pati esdevenia un luxe del qual moltes cases no 
podien gaudir per manca d’espai i possibilitats econò-
miques. Això, però, no va ser impediment per disposar 
de cisternes i dipòsits que obtenien l’aigua amb sistemes 
enginyosos. Precisament un dels aspectes recurrents en 
la documentació medieval referent a la casa urbana és el 
que deriva dels drets de l’aigua. El caient de les teulades, 
les canals, els baixants i les canonades internes en parets 
mitgeres eren elements importants perquè permetien re-
collir i acumular aigua potable. I sovint van ser objecte de 
litigis, pactes arbitrats i regulacions entre veïns. Veiem-ne 
només un exemple per copsar-ne la complexitat i la im-
portància que se li concedia. El 1366, el mostassaf de Gi-
rona —càrrec municipal que vetllava pel bon funciona-
ment del mercat i pel compliment de la normativa urba-
na dels edificis— sentenciava en una controvèrsia entre 
Caterina Oller i Joan Albert per una canal entaforada en 
una paret mitgera de llurs cases. A Caterina se li permetia 
obrar sobre la paret mitgera però “abans tinga de girar les 
aygues de la canl envers l’alberch del dit Joan Albert. Y 
fer lleyxa en la paret que fara sobre la canal que tinga dita 
lleyxa tant com aquesta ... linea envers l’alberch del dit 
Joan Albert. Y altrament dita llexa hage de fer Parmodols 
de pedra qque sien encastats a la paret. Y de permodol a 
permodol hi hage un cayrat de roure que sien en les ca-
nals que sien de terra en guisa que les ayguas de la teulada 
de dit Joan Albert se pugan acullir. Y que les canals sien 
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bonas y ben fetas. Y de la bora de la canal fins a la teulada 
sie tancat ab lloses envers l’alberch del dit Joan Albert”.   

Les fonts públiques
No totes les cases podien disposar de reserves estables 
d’aigua potable ni suportar llargues temporades de seque-
ra. El problema es resolia bàsicament amb fonts i pous 
públics. Malauradament la documentació és molt gasiva 
en aquesta qüestió. Tret d’esments esporàdics, poques da-
des es poden descabdellar respecte d’això. Se sap, això sí, 
que hi havia fonts i pous repartits per tota la ciutat. 

Al Mercadal hi havia la font de Cuguçac que es troba-
va a tocar de la Creu Bonica en el començament de l’ac-
tual carrer de la Rutlla. Seguia cap al nord, la font major 
de Fontanilles. Existia de temps immemorials i va donar 
el nom al terme situat entre el rec de Cuguçac i el Monar. 
De fet, el carrer Fontanilles recorda el topònim, encara 
que la font major de Fontanilles s’emplaçava, ja en el segle 
XIII, a ran de l’areny de l’Onyar. Per bé que remodelada 
en el segle XIX, és la que es troba sota les voltes d’en Vila 
a la galta occidental de la plaça de Catalunya. Més amunt, 
hi havia la desapareguda font major del Mercadal en el 
tram mitjà del carrer de Santa Clara. És possible que en 
el cap septentrional del dit carrer n’hi hagués una altra; 
a principis del segle XVIII, el començament de la plaça 
de la Independència era anomenat placeta de l’Abeurador 
i un carrer adjacent era conegut com el carrer que va a 
l’abeurador.

Del sector de l’Areny no hi ha constància documental 
de fonts medievals. Que no s’esmentin no vol dir que no 
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n’hi hagués. És probable que la font del carrer de l’Argen-
teria i la del carrer Nou del Teatre tinguin un origen molt 
més remot del que assenyalen les reformes que s’hi van 
obrar al segle XIX.  

Sí que es conserven, en canvi, força referències escrites 
sobre el pou públic que hi havia a l’actual plaça de Sant 
Josep. En els segles XIII i XIV era conegut com el pou de 
la placeta d’en Rossinyol. Un altre pou, el de Sant Martí, 
el localitzaríem sense gaire precisió pels volts de la plaça 
de l’Oli. Malgrat que mai s’esmenti, n’hi havia un altre a 
la placeta de Bell-lloc, rere la plaça del Vi. Es va descobrir 
fortuïtament durant unes obres efectuades sobre la via 
pública. Es tracta d’una peça notable de secció rodona 
amb les parets interiors folrades amb blocs de pedra es-
cairada.

En el burg de Sant Feliu hi va haver un mínim de dos 
pous públics. Un, en el segle XIII, va donar nom al carrer 
del Pou Rodó. L’altre s’ubicava davant la plaça de la façana 
occidental de l’església de Sant Feliu. En el segle XIV, la 
dita plaça era coneguda com la plaça del pou de Sant Feliu. 
Finalment cal esmentar la font de Pedret, molt antiga, ja 
que es va utilitzar com a fita i terme septentrional del barri. 

A Girona hi havia una deu que proporcionava aigua 
corrent a la part alta de la Força Vella. Procedia d’una 
mina del Calvari excavada en època romana. A través 
d’una conducció arribava a la torre Gironella i d’aquí es 
distribuïa pel barri de la catedral. La mina, que encara 
existeix, va ser objecte de litigi entre la seu i els predi-
cadors (Sant Domènec) pel dret i repartiment de l’aigua. 
Abeurava la cisterna de la font de la plaça dels Lledoners 
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que, com indiquen els escuts que encara hi ha esculpits, 
va ser construïda pel bisbe Bernat de Pau (1436-1457). 
També alimentava la gran cisterna de la plaça dels Apòs-
tols tot proveint la font de la Mare de Déu de la Pera. 
Ambdues obres foren bastides en el segle XVI dins el 
projecte d’embelliment del barri catedralici. 

Micvés i banys públics
Amb la conquesta de Lleida i Tortosa (1148-1149), els 
cristians descobrien els banys musulmans, uns establi-
ments que utilitzaven l’aigua com a reclam lúdic i social, 
i els van voler implantar arreu amb la possibilitat de ge-
nerar rendes. Els de Girona —els Banys Àrabs— es van 
construir el 1198 arran d’una concessió reial al noble Ar-
nau de Llers. Després dels desperfectes que els ocasionà 
el setge que patí la ciutat el 1285, es van refer el 1294 i van 
funcionar ininterrompudament fins a principis del segle 
XV quan es van tancar al públic.

Conceptualment imitaven els banys musulmans que, 
al seu torn, reproduïen o adaptaven a l’ús les termes ro-
manes. L’espai es distribuïa en quatre estances juxtaposa-
des orientades de nord a sud. La primera era un vestíbul 
amb nínxols per desar la roba i bancs per jeure i descan-
sar presidit per una piscina d’aigua freda. Seguia la sala 
freda i a continuació la tèbia, que gaudia de calefacció a 
través de l’aire calent de l’hipocaust. La quarta, també ca-
lefactada, era la sala calenta. En angles contraposats s’hi 
disposaven dues piscines d’aigua calenta que proveïa una 
caldera ubicada damunt del forn de llenya. 

L’aigua necessària per al funcionament dels banys pro-
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cedia, en part, de les canals que recollien les aigües plu-
vials de la coberta de les voltes. Era, emperò, la sínia d’un 
pou la que assegurava el proveïment estable de l’aigua. 
A través de notícies d’altres establiments sabem que als 
banys hi acudien separadament tant homes com dones, 
que eren espais lúdics i de relació social però que, amb el 
temps, van adoptar altres usos com fer la bugada per part 
de les dones.

El jueus van ser un dels col·lectius que van acudir als 
banys. En el segle XIII i a través de les consultes que la co-
munitat hebrea de Girona féu a Mossé ben Adret, rabí de 
Barcelona, sabem que llogaven els banys per utilitzar-los 
com a micvé, o banys rituals. Sembla que la capacitat de 
les piscines no era prou idònia. Així, anys més tard, en el 
segon quart del segle XIV, van edificar uns banys propis 
als peus de la muralla de les Ballesteries. Mitjançant un 
corredor i una escala travessaven la muralla i connecta-
ven amb el pati de la sinagoga. No ha quedat cap testimo-
ni dempeus d’aquells banys ni de la sinagoga. 

L’obligada segregació i reducció del call a partir del 
1415, va empènyer l’aljama a bastir una nova sinagoga, 
vers el 1434, en uns patis i cases situats sobre la galta de 
llevant del carrer de la Força. Havia de ser la darrera i la 
que va aguantar fins al decret d’expulsió del 1492. 

El micvé definia una cambra amb dipòsit d’aigua na-
tural destinada a la purificació de persones, homes i do-
nes, i també d’estris. Era un element imprescindible en el 
ritual jueu. No calien grans instal·lacions ja que només es 
requeria l’aigua suficient perquè les dones poguessin fer 
la triple immersió (tebil·là), però l’aigua manipulada amb 
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atuells perdia la condició de pura. Afortunadament, era 
permesa la canalització de l’aigua de pluja, riu, font o deu 
i recollir-la en fonts o cisternes. 

El micvé de la sinagoga del segle XV ens és conegut 
mercès a una intervenció arqueològica realitzada el 2014. 
Es descobria a l’angle nord-est del Centre Bonastruc ça 
Porta i vora la porta d’entrada pel carreró de Sant Llo-
renç reconvertit en una cisterna. Amb un petit vestíbul 
adjunt, conformava originalment un espai tancat al qual 
s’entrava per una única porta situada a migdia. Rere la 
dita porta, es disposava un marxapeu llarg i aixamfra-
nat i un replà de lloses de pedra que permetien l’accés 
a l’aigua. La piscina perfilava una modesta estructura de 
planta quadrada excavada a la roca amb una fondària de 
150 cm. L’alimentació de l’aigua necessària per al micvé 
provenia d’un dipòsit d’obra situat en el pati de la sinago-
ga —avui el pati central del Centre Bonastruc ça Porta— 
que recollia l’aigua de la pluja, la filtrava i la menava per 
una conducció directament al micvé.  
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Plànol actual de la ciutat de Girona. En trama grisa s’ha marcat el recinte de la ciutat an-
terior al segle XIX. 1) Rec de Figueroles, 2) font de la plaça de l’abeurador, 3) rec o séquia 
Monar, 4) font major del Mercadal, 5) rec de Cuguçac, 6) font de Cuguçac, 7) font major 
de Fontanilles, 8) pou de la placeta Bell-lloc, 9) font del carrer Nou del Teatre, 10) pou de 
la plaça del pou d’en Rossinyol, 11) torrent de Vallnegra, 12) rec o claveguera de l’Areny, 
13) pou de Sant Martí, 14) font de l’Argenteria, 15) font de la plaça dels Lledoners, 16) 
pou de la plaça de Sant Feliu i 17) pou Rodó.
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