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Les comarques gironines són un dels llocs més privilegiats on viure al Món. En un 

territori de distàncies molt curtes (75x75 Km si fos un quadrat) s'hi concentren una 

carena muntanyosa amb pics de gairebé 3.000 m, més de 200 Km de costa amb trams 

agrestos gairebé inaccessibles i grans badies i platges, una zona volcànica, una 

desena de massissos muntanyosos, el llac càrstic més gran de la península ibèrica, 3 

rius, un dels quals no regulat (el Fluvià), aiguamolls litorals, sistemes dunars, i tot 

esquitxat d'un mosaic agroforestal que va variant segons la orografia.  

 

Són un territori de gran diversitat i bellesa paisatgística i amb un elevat dinamisme 

econòmic gràcies a la seva localització tan estratègica, per la proximitat amb 

Barcelona i perquè són travessades pel principal corredor de comunicacions amb 

Europa i perquè acullen la principal destinació de turisme estacional de Catalunya i 

l'Estat, la Costa Brava.  

 

Totes les xarxes d'infraestructures estratègiques a nivell continental contemplen 

passar i/o passen per aquest petit conjunt de comarques; l'AP7, la NII, el tren 

convencional, el TAV, el corredor ferroviari de mercaderies del mediterrani, la MAT, el 

gasoducte MidcaT, etc. 

 

Per tot això, el paisatge i medi natural gironins estan permanentment sotmesos a 

pressions i impactes; més i majors infraestructures, més de 150 polígons industrials, la 

ramaderia intensiva de porcí, o expectatives urbanístiques desmesurades merament 

pel mercat de les segones residències i el turisme. 

 

Un model expansionista sense fre pel qual la petjada ecològica del gironins no para de 

créixer. Per sort, la mobilització de la societat civil ha permès defensar i preservar més 

de 50 paratges naturals des dels anys 1970. Un conjunt de Paisatges Salvats que 

romandran com a llegat per a les futures generacions, tant pel seu gaudi com per a la 

provisió de serveis ecosistèmics bàsics, com la recàrrega d'aqüífers, la captació de 

carboni , o el control de temporals costaners i inundacions per pluges torrencials. 

Paisatges Salvats entre els quals hi ha espais tan emblemàtics com Els Aiguamolls o 

Els Volcans de la Garrotxa, però que també inclouen molts paisatges ordinaris que 



sovint passen desapercebuts, però que representen les zones d'esbarjo i les vistes 

quotidianes de molta població; és a dir, les infraestructures verdes i blaves que aporten 

qualitat de vida en el dia a dia de molta gent. 

 

Amb Paisatges Salvats es farà un recorregut per aquest patrimoni fruit de la 

salvaguarda del territori exercida per la societat civil, així com un estat de la qüestió 

envers el futur. 

 


