
GiroNat

Gir cap a la renaturalització per a una Girona
més resilient i saludable

El projecte GiroNat compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en 
el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.



PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)

Finançat per l’instrument europeu “Next Generation EU”
4 eixos transversals: transició ecològica, transformació digital, igualtat de gènere i cohesió social

Component IV: Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat

OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

Impulsar la transformació del model de desenvolupament de les ciutats mitjançant la millora de les polítiques
ambientals urbanes i la implementació d’accions de renaturalització que millorin la qualitat de vida i la salut
de la ciutadania i millorin la resiliència davant el canvi climàtic i la gestió de la biodiversitat i els serveis
ecosistèmics

Capitals de província i ciutats de > 50.000 habitants

Subvencionable 95% del cost (màx. 4.000.000 €)

Inici: 2022 - Fi: 31 desembre de 2025

Girona: màxima puntuació amb 84 punts de 100

Adjudicació: 3.043.331,78 €



Projecte compartit de ciutat, perdurable i demostratiu

Biodiversitat i infraestructura ecològica com a eixos d’un gir de 180 graus cap a la renaturalització urbana

GIR estratègic en la planificació urbana

GIR cap a la natura

GIR cap a la resiliència

GIR cap a la salut preventiva

GIR cap a la transformació social

GIR cap a la innovació

GIRONAT



PLANS D’INFRAESTRUCTURA VERDA
· Diagnosi
· Pla de connectivitat ecològica
· Pla d’arbrat
· Gestió d’hàbitats naturals
· Gestió franges prevenció incendis
· Fauna terrestre
· Estratègia ciutat comestible
· Estratègia Salut i Natura

PLANS D’INFRAESTRUCTURA BLAVA
· Diagnosi
· Eina per la gestió de metacomunitats
· Pla de gestió i recuperació inf. blava

ESTRATÈGIA INTEGRAL DE RENATURALITZACIÓ
· Diagnosi
· Redacció
· Aprovació, comunicació i comunicació
· Capitalització de bones pràctiques

ESPÈCIES INVASORES
· Catàleg i diagnosi flora invasora
· Pla de gestió flora invasora
· Catàleg i diagnosi fauna invasora
· Pla de gestió fauna invasora
· Ordenança espècies invasores

PARC PILOT – JARDINS PEDRERES

COBERTES I FAÇANES VERDES

RESTAURACIÓ FLUVIAL

NATURALITZACIÓ DE BASSES

FOMENT BIODIVIVERSITAT

CONTROL FLORA EXÒTICA

CONTROL FAUNA EXÒTICA

BARRI COMESTIBLE (MENJA’T SANT 
NARCÍS)

RENATURALITZACIÓ PATIS ESCOLARS

AULES NATURA OUTDOOR

C1. PLA GOBERNANÇA C2. PLA COMUNICACIÓ C3. PLA SEGUIMENT



Redisseny dels Jardins de les Pedreres aplicant les estratègies de renaturalització 
elaborades en el marc del programa:

· Foment de la biodiversitat
· Millora de la permeabilitat (Drenatges Urbans Sostenibles)
· Vegetació adaptada als escenaris de canvi climàtic previstos
· Refugi bioclimàtic
· Mobiliari i elements per establir una aula de natura a l’aire lliure
· Adaptació de l’espai per a activitats de salut i natura
· Procés participatiu per adaptar l’espai a les necessitats ciutadanes

B4. COBERTES I FAÇANES VERDES (92.626,02 €)

Construcció d’una paret verda modular (wetwall) per al tractament d’aigües grises en un 
centre cívic per la seva reutilització com a aigua de reg

Implementació de cobertes vegetals en edificis com a projectes demostratius per fomentar
aquesta tecnologia basada en la natura com a eina per a l’aïllament tèrmic i d’adaptació al 
canvi climàtic

B2. PARC PILOT – JARDINS PEDRERES (311.913,46 €)



Recuperació de la connectivitat fluvial construint 2 escales de peixos en punts crítics dels rius de la ciutat

Restauració de boscos de ribera

Restauració de lleres de riu erosionades mitjançant solucions basades en la natura, bioenginyeria, plantacions, etc.

Recuperació de basses fluvials colmatades per millorar la biodiversitat de la fauna aquàtica

B5. RESTAURACIÓ FLUVIAL (348.137,78 €)



Creació de noves basses: fluvials, urbanes i forestals per al foment de la fauna aquàtica

Naturalització de basses existents per recuperar la seva funcionalitat ecològica

Elaboració d’una guia de manteniment de basses naturalitzades per als serveis municipals

B6. NATURALITZACIÓ DE BASSES (207.096,88 €)



Aplicació de bones pràctiques per a la millora d’hàbitats naturals i la biodiversitat urbana en espais públics

Foment de la biodiversitat urbana en edificis:
· Guia online de naturalització i foment de la biodiversitat en balcons, terrasses, jardins, etc.
· Creació del projecte “Balcons per a la biodiversitat”
· Promoció de la ciència ciutadana per facilitar la participació i el coneixement de la biodiversitat urbana
a la ciutadania

B7. FOMENT DE LA BIODIVERSITAT URBANA (67.735,22 €)



Elaborar i executar del 2n Pla de Gestió de la Flora Exòtica invasora (FEI II) establint els ambients
amenaçats, prioritats d’actuació i la pròpia eliminació de les espècies invasora a través de mitjans
mecànics i químics

B8. CONTROL DE LA FLORA EXÒTICA INVASORA (180.901,75 €)



Amb l’objectiu de reduir l’impacte de les espècies invasores sobre les autòctones s’estableixen una
bateria d’actuacions per tal de reduir al màxim poblacions de determinades espècies:

· Psitàcids
· Vespa asiàtica
· Gats assilvestrats
· Altres: tortugues exòtiques, cranc americà, visó americà

B9. CONTROL DE LA FAUNA EXÒTICA INVASORA (131.408,73 €)



Desenvolupar el projecte pilot Menja’t Sant Narcís! amb la voluntat de crear un espai comunitari i
un ecosistema circular vinculant els actors del barri a través de l’oci verd.

· Rehabilitat espais públics per donar-los un ús productiu i valor ambiental
· Dinamitzar i donar visibilitat a un barri amb riquesa patrimonial
· Relacionar els diversos actors del barri

B10. MENJA’T SANT NARCÍS! BARRI COMESTIBLE (91.749,19 €)



Transformar 5 patis escolars en espais renaturalitzats pels beneficis sobre la salut, la motivació i l’aprenentatge,
al mateix temps que a la conservació de la biodiversitat urbana i la mitigació del canvi climàtic.
Tant la diagnosi, la proposta de disseny, el seu desenvolupament i conservació es farà amb la participació de 
tota la comunitat escolar (direcció, professorat, alumnes, AFAs, etc.)

B11. RENATURALITZACIÓ DE PATIS ESCOLARS (148.558,09 €)



Creació de 4 espais d’observació, descoberta i aprenentatge de la natura, oberts al públic per facilitar
el coneixement i l’accés de la ciutadania a la natura, amb col·laboració amb associacions i entitats per
assegurar la integració i funcionalitat de les propostes.

B12. AULES DE NATURA OUTDOOR (60.819,11 €)


