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Nota de Premsa 

 
 

El Pla Parcial del Pla de Baix Domeny i el Pla Especial de les Hortes de 
Santa Eugènia al Col·legi d’Arquitectes de Girona 

 
 

Girona, 1 de març de 2006.- Avui, dimecres 1 de març de 2006, a les 19.00 h., tindrà lloc la 
presentació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Pla de Baix de Baix Domeny i el Pla 
Especial de Protecció de les Hortes de Santa Eugènia, a càrrec de Pere Solà i Busquets, 
arquitecte i Delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona, Clara Jiménez Xiberta, 
arquitecta i paisatgista de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona, i Albert Cuchí, 
doctor arquitecte i professor de l’UPC. La jornada, que es complementarà amb la presentació 
a Girona de l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AuS) per part del seu president, 
l’arquitecte Antoni Solanas, tindrà lloc la Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Pl. Catedral, 8. Girona). L’acte és gratuït. 
 
El Pla Especial Urbanístic del Sector de Baix Domeny té com a objectius ordenar el sector 
que queda situat a l’Oest de la ciutat de Girona, entre els barris de Domeny, Taialà, i Fontajau, 
amb una densitat d’habitatges mitjana omplementada amb usos comercials; preservar les àrees 
forestals i part de les àrees agrícoles existents destinant-se a espais lliures públics; i crear unes 
zones d’equipaments; tot això seguint criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. En 
total són 25,27 Ha de terreny. 
 
El Pla Especial de Protecció de les Hortes de Santa Eugènia té com a objectius protegir i 
recuperar el paisatge de les Hortes de Santa Eugènia, qualificades pel Pla General de Millora 
Urbana de Girona com a Parc Agrícola. Aquestes, delimiten al nord, pel marge dret del riu 
Ter, al sud, per la sèquia Monar i la façana de la ciutat, a l’est pel Pla Parcial del Parador del 
Güell i, a l’oest, pel límit municipal entre Salt i Girona. En total són 41.27Ha de terreny on es 
vol recuperar les àrees d’interès ecològic; protegir i mantenir una franja de deveses paral·lela 
al riu Ter; aconseguir una continuïtat peatonal i d’espai públic entre els municipis de Girona i 
Salt; crear un parc lineal amb un itinerari paisatgístic per a l’ús de vianants i bicicletes 
paral·lel a la sèquia Monar; mantenir els usos d’horta tradicional; crear una zona 
d’aiguamolls; mantenir la xarxa de recs; recuperar i mantenir els elements arquitectònics i la 
xarxa de camins existents. 
 
L’Agrupació Arquitectes per a la Sostenibilitat (AuS) té com a objectius reafirmar el 
compromís dels arquitectes amb la societat i contribuir a la seva promoció en altres àmbits 
socials i impulsar aquest compromís en l’administració pública, les institucions i els diferents 
agents de l’arquitectura; generar un nucli de debat i potenciar la relació entre els diferents 
àmbits professionals; convertir-se en un referent tècnic en l’àmbit de l’arquitectura sostenible 
i proporcionar suport als professionals a través de grups de treball multidisciplinars. 
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