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1 Preàmbul

1.1 Exposició de motius

Sarrià de Ter és un municipi del sistema urbà de la ciutat de Girona, situat entre
els sistemes estructurants de l’AP-7, l’N-II i el riu Ter, i amb connexió directa amb
les dues sortides nord de Girona-Fontajau i  Girona-Pont Major.  El  municipi  de
Sarrià de Ter s’ha anat configurant com un conjunt de pedaços, un patchwork,
una estructura urbana que reflexa com el  municipi  s’ha anat  adaptant  a  les
diferents onades de creixement tant demogràfiques com d’activitat econòmica
que s’han anat succeint des de meitat del segle XX fins ara. D’un nucli original a
Sarrià de Ter de Dalt, primer es va estendre cap a la part propera al riu, amb
l’aparició  del  nucli  de  Sarrià  de  Ter  de  Baix  amb  un  gran  valor  agrícola,  i
posteriorment amb l’arribada de la indústria del  paper  i  la construcció es va
acabar de conformar en la seva condició actual. La implantació de l’autopista
AP7 i els seus enllaços a principis dels 70, avui anul·lats i enderrocats és el darrer
element  que  condiciona  de  manera  important  la  seva  estructura  urbana,
reforçant  la  divisió  del  nucli  urbà  en  unitats  aïllades,  amb  els  conseqüents
problemes de cohesió social, de serveis comunitaris i d’estructura urbana. 

Després de la seva independència de Girona a l’any 1979, el projecte de millora
de la N-II i l’eliminació dels accessos de l’autopista AP-7 suposen una primera
actuació  per  cohesionar  el  casc  urbà  del  municipi.   Millores  que  vindran
acompanyades d’un important creixement residencial amb el Pla de l’Horta i del
Pla de Vinyers i que incrementaren la població de Sarrià de Ter per sobre dels
5.000 habitants. Tanmateix el problema dels buits urbans que proliferen fins avui
en Sarrià de Ter no es va resoldre i a més, la crisi econòmica va suposar un cop
encara visible al municipi.

Per redreçar aquesta tendència i en el context de la crisi, Sarrià de Ter va obrir
una reflexió que es va concretar amb el  “Pla estratègic de desenvolupament
econòmic: Sarrià de Ter” del 2012 i, recentment ha aprovat definitivament el seu
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). La implementació d’aquests plans
requereix  d’una  feina  d’ajust  i  actualització  alhora  que  de  concreció  de  les
actuacions que han de suposar el seu desplegament en el territori.
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ESQUEMA DELS LÍMITS ACTUALS DE SARRIÀ DE TER.  

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Sarrià de Ter sol·licita una subvenció a la
Diputació  de  Girona  per  una  assistència  tècnica  que  ha  de  concloure  amb
l’elaboració  d’un  Pla  d’Acció  per   a  la  Dinamització  de  les  àrees  d’activitat
econòmica del municipi.

Dues  peces  claus  per  redreçar  la  tendència  de  la  construcció  de  ciutat  a
pedaços,  per  superar  una  manera  de  treballar  aïllada  i  sectorialment  i  una
oportunitat  per  adequar  i  ajustar  les  eines  de  política  pública  que  puguin
acompanyar les oportunitats que van apareixent. 

Per a desenvolupar aquesta tasca l’Ajuntament de Sarrià de Ter contracte l’equip
conformat per Maria Buhigas/Gabriela Sánchez d’Urban-facts i Jordi Duatis i Mar
Cabarrocas  de  Duatis  Arquitectes   que  han  estat  treballant  en  el
desenvolupament i concreció d’aquest encàrrec.

1.2 Metodologia i fonts d’informació

El treball s’ha estructurat en quatre fases que es poden resumir en: compilació
de la informació necessària, anàlisi, diagnosi i propostes. 
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ESQUEMA DEL PROCÉS DE RECERCA

La fase d’anàlisi s’ha dedicat a sistematitzar tota la informació recollida com a
punt de partida del treball i ha optat per combinar diferents eines: en primer lloc,
l’anàlisi documental d’estudis i projectes prèviament realitzats i/o en tràmit que
afecten  a  l’activitat  econòmica  de  Sarrià  de  Ter;  en  segon  lloc,  l’observació
directa de l’activitat econòmica de Sarrià de Ter i el seu entorn urbà i, en tercer
lloc, la realització de diverses entrevistes a agents claus de l’economia local i
rellevants per a ella.

En  la  fase  de  diagnosi  s’ha  consolidat  la  part  d’anàlisi  tenint  en  compte  la
morfologia i els usos que es desenvolupen a Sarrià de Ter, la identificació de les
principals problemàtiques i potencialitats així com, les percepcions que tenen els
diferents  agents  sobre  l’economia  local.  Aquest  treball  de  diagnosi  s’ha
consolidat  i  sintetitzat  en  un  format  de  DAFO  on  de  manera  endreçada  es
presenten els punts forts i febles identificats a Sarrià de Ter i les amenaces i
oportunitats a que es troba sotmès des de fora. 

Finalment, en la darrera fase i a partir del creuament dels elements d’anàlisi i
diagnosi elaborats en les fases anteriors, s’han esbossat els principals continguts
del  Pla  d’Acció  per  a  la  Dinamització  de  les  àrees  d’activitat  econòmica:  els
objectius, les línies estratègiques i les actuacions (part operativa del Pla). 

1.2.1 Documentació i dades de base

En  relació  a  una  primera  fase  d’anàlisis  de  la  situació  actual  de  l’activitat
econòmica del municipi de Sarrià de Ter, s’han recollit diferents dades de fonts
d’informació contrastades, així com planejament, estudis i projectes que puguin
aportar informació sobre l’àmbit del present pla d’acció. 

S’han estudiat els següents plans estratègics, sectorials, estudis i projectes, en
tant que considerem aporten informació rellevant per a una millor comprensió
del teixit econòmic actual: 

• Jordi Estivill, Tomás García; Diagnòstic de la situació social de Sarrià de Ter,
1986. Gabinet d’estudis socials.

• Pla Territorial General de Catalunya 1995.
• Xarxa Natura 2000, en el marc de la Directiva europea d’hàbitats de les

Riberes del Baix Ter i de les Rieres de Xuncla i Riudelleques.
• Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona (PTPCG) 2010.
• Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona (PDUSUG) 2010.
• Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 2014-16.

Així  mateix,  s’ha  pogut  disposar  d’una  base  de  dades  del  2016  del  teixit
econòmic de Sarrià de Ter. Aquesta base de dades ha estat proporcionada per
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l’Ajuntament i recull les empreses i comerços presents al municipi, centrant-se
en la seva localització i tipus d’activitat. Hem valorat, que és una base de dades
suficientment  actual  per  permetre  una  visió  fiable  del  teixit  econòmic  del
municipi.

Altres fonts utilitzades són l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), el SIPAE
(Sistema  d’Informació  de  Polígons  d’Activitat  Econòmica),  ICGC  (Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya), el Cadastre urbà, Ministerio de Fomento i
dades  notarials,  la  DGT  (direcció  general  de  tràfic),  l’AEAT  (Agència  Estatal
d’Administració Tributària).

A  partir  d’informació  aportada  per  diferents  bases  de  dades  del  municipi  de
Sarrià de Ter, situem el municipi en el context econòmic i territorial actual. Així
com analitzem el seu teixit i sinèrgies amb l’objectiu d’entendre les dinàmiques
internes i externes presents al municipi amb una influència directa o indirecta
sobre l’activitat econòmica present i futura. 

1.2.2 Entrevistes

S’han  realitzat  un  total  de  12  entrevistes  a  agents  claus  de  dins  i  fora  del
municipi  i  que  representen  un  ventall  ampli  de mirades  sobre  la  realitat  del
municipi: 

Entrevistat/da Càrrec
Nicolàs Pichardo Ex-alcalde de Sarrià de Ter
Assumpció Vila Ex-regidora de Sarrià de Ter

Directora financera de LC Paper
Emi Magenti Comerç Mobles «Marc Magenti»
Àngel Pontsatí Propietari d'una empresa de fabricació de calderes

Industrials
Elena Ribera
Josep Calbó

Gerent  universitat  de  Girona
Vice-rector de projectes UDG

Mar Fajardo Paperera de Sarrià (HINOJOSA) Directora de planta 
José M. Chia Comerç Mobles «Galerias»
Mireia Esteve INVEST-Girona Ajuntament de Girona
Pere Pujolràs Regidor Ajuntament Sant Julià de Ramis
Laia Pujolràs Regidora Ajuntament Sant Julià de Ramis
Imma Oliveras Presidenta Associació Comerciants Sarrià de Ter
Ramon Escapa BICI ESCAPA
Sandra Teixidor Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines
Estel Turbau Ambientòloga  i  màster  en  SIG.  Treballa  en  una

cooperativa i viu a Sarrià.
RELACIÓ DE PERSONES ENTREVISTADES

1.2.3 Observació directa
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En diversos dies de la setmana i diferents horaris s’ha realitzat una anàlisi in situ
de les àrees d’activitat econòmica del municipi per conèixer de primera mà la
configuració  urbana,  la  tipologia  de  les  empreses  que  hi  tenen  els  seus
establiments ubicats i el grau d’activitat que hi té lloc. S’ha parat atenció a la
tipologia  de  les  edificacions,  al  tipus  d’activitat  econòmica,  al  nombre
d’establiments  que  es  troben  inactius  i  a  les  deficiències  urbanístiques  i
potencialitats que presenten cadascuna de les àrees. També s’ha tingut interès
en analitzar la relació d’aquestes peces amb la resta del conjunt del teixit urbà
immediat: la relació amb el pas de la NII, la connectivitat transversal entre els
diferents barris, l’accés al riu, així com les fronteres físiques que es troben tant
en  els  marges  del  municipi,  com  de  les  que  es  troben  internament  (murs,
discontinuïtats, etc.). 
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2 Anàlisi 

2.1 Anàlisi documental dels materials de base

2.1.1 Pla estratègic de desenvolupament econòmic: Sarrià de Ter (2012)

Sarrià  de  Ter  compta  amb el  “Pla  estratègic  de  desenvolupament  econòmic:
Sarrià  de Ter”,  elaborat per la Universitat  de Girona (2012) i  aprovat  pel  Ple
municipal,  com a document marc de referència pel  desenvolupament del  Pla
d’Acció per a la dinamització de  les àrees d’activitat econòmica del municipi.

El Pla estratègic analitza la dinàmica de creixement del municipi que l’ha portat
a una estructuració per barris  molt  heterogenis,  amb particularitats cadascun
d’ells. Uns fenòmens de creixement de població vinculats sempre a processos
d’expansió  econòmica  (que  potencia  un  balanç  positiu  de  llocs  de  treball).
Tanmateix, i de resultes de la crisi econòmica, el municipi es planteja nous reptes
i explora potencialitats de millora i modernització de la seva base econòmica que
el Pla identifica en tres àmbits o línies de treball:

 Mas Boscosa que per la proximitat a Girona presenta un gran potencial i
que  és  d’interès  per  a  la  Universitat  de  Girona,  amb  qui  existeix  un
conveni de col·laboració per reflexionar un potencial programa funcional
plegats.

 La dinamització del sector paperer amb un procés d’activació econòmica
d’aquest  sector,  tenint  en  compte  els  seus  plans  d’inversió  previstos,
apostant  per  introduir  i  facilitar  activitats  creatives  i  de  disseny
complementàries,  i  millorant  la seva integració amb la reducció de les
seves externalitats negatives.

 Estimular  i  endreçar  l’activitat  comercial  al  municipi  i  en  particular  les
àrees del Pla de la Rasa, en Sarrià de Baix i el Pla de l'Horta i el Pla des
Socs, amb diferents models i tipologies comercials.  

En el document es resumeix el municipi de Sarrià de Ter de la següent manera:

Sarrià de Ter es troba embegut en una àrea d'influència de la ciutat de Girona.

A partir de finals del s XIX amb l'aparició de la indústria paperera, s'ha produït un
desenvolupament molt heterogeni segons cada barri a Sarrià de Ter. Aquest fet
va  ocasionar  la  disminució  de  desplaçament  per  treball  dels  sarrianencs  i
l'increment dels gironins que acudien a treballar a la fàbrica de paper. A partir
dels anys 90 Sarrià de Ter pateix un augment de la població a causa de l'arribada
de gent jove d'altres llocs de la comarca i l'augment de l'esperança de vida.
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El  municipi  compta  amb  14  masies  catalogades  que  es  podrien  explotar
turísticament; a més d'elements singulars com una vila romana, les torres de
l'aigua, la Via Augusta o una necròpoli visigoda.

D’acord amb el pla, Sarrià de Ter té un teixit associatiu molt consolidat i actiu.
Gairebé ningú de la població opina que s'hauria de potenciar el sector serveis,
mentre que el 50% considera que cal potenciar la indústria.

Amb l'arribada de la crisi l'Ajuntament comença un procés de replantejament de
la seva estratègia de creixement.

El pla considera que cada sector posseeix qualitats particulars destacant el Pla
del Xunclà per incloure un sector semiurbanizat i el sector urbanitzable de Mas
Boscosa, en què s'espera que s’hi situï la Universitat de Girona.

Hi ha una voluntat de l'Ajuntament per estimular comercialment el Pla de la Rasa
a partir de la instal·lació de mitjanes i grans superfícies. A Sarrià de Baix i al Pla
de l'Horta se situa activitat comercial d'escala de barri i equipaments. 

En  el  moment  del  pla,  es  localitzen  al  municipi  252  parcel·les  d'activitat
econòmica, de les que 29 són naus o locals inactius (13 naus, 16 locals),  21
solars sense edificar en sòl industrial o comercial i  198 empreses i autònoms
donats  d'alta.  Els  sectors  en  què  es  distribueix  l'activitat  econòmica  són  els
següents: 27% comerç, 20% construcció, 10% indústria, 19% serveis.

D’acord amb el pla,  l'activitat econòmica de Sarrià de Ter està especialitzada
principalment en el paper, l'automoció, el moble i el transport.

2.1.2 Pla Director Urbanístic (2010)

Aquest pla inclou els municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva,
Girona, Llambilles, Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de
Ramis,  Sarrià  de Ter,  Vilablareix  y  Vilobí  d'Onyar.  Els objectius i  visió  del  pla
director urbanístic del sistema urbà de Girona són els de de revisar els principals
aspectes funcionals del sistema; planificar les infraestructures mediambientals i
de  mobilitat;  fixar  el  model  d’ocupació  del  sòl  i  d’urbanització  del  conjunt;  i
determinar els nivells de valorització i protecció del patrimoni cultural, natural i
paisatgístic del territori que formen els dotze municipis afectats. 

D’acord amb el PDU Sarrià, Salt i Girona formen el que anomenen la “ciutat real”.
Els tres municipis, anys enrere absorbits per Girona però independitzats de nou
als anys 70, formen un continu urbà tan a nivell de taca urbana pròpiament dit
com per l’intercanvi de béns, serveis i persones que entre ells es produeix.

El PDU destaca la especialització elevada del sector del paper a Sarrià de Ter a
Torras Papel, dedicada a la fabricació de paper a partir de cel·lulosa, concentra
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més de 300 treballadors. A més a Sarrià de Ter també hi ha altres empreses del
sector del paper estretament vinculades a Torras Papel com Manipulados del Ter
(manufactura complementària de paper) i Paperera de Girona (sacs i bosses de
paper i cartró). 

Pel que fa al mercat immobiliari residencial, Sarrià de Ter ha multiplicat un 3,3%
els preus de l’habitatge des de 1996. 

El  PDU planteja que el  sector urbanitzable no delimitat de la Rasa hauria de
proporcionar a aquesta zona del sistema urbà una àrea que compatibilitzi  els
usos residencials amb els comercials,  molt  deficitaris  en aquesta zona.  En la
redacció del POUM de Sarrià del 2018 es va incloure aquesta revisió d’usos. Així
mateix, plantejava per al sector urbanitzable Mas Boscosa de Sarrià de Ter, una
modificació  d’usos  a  ús  residencial  i  d’activitats  relacionades  amb  el  centre
hospitalari proper. 

Tant i com s’observa en el plànol següent, al sistema d’espais oberts i connectors
hi ha una alerta de punt conflictiu per a la connectivitat ecològica.

     

Pel que fa al sistema d’assentaments (plànol inferior), proposa un creixement de
les àrees d’activitats econòmiques i logístiques del Mas Boscosal amb un canvi
d’us dins l’ambit del Mas Boscosa a tipus equipaments i  serveis.  Quan a l’ús
residencial, proposa un creixement residencial a la Rasa, amb un canvi d’us dins
l’ambit  a  tipus  mixte  residencial-comercial-terciari  (àrea  de  reequilibri)  i
creixement  d’alta  intensitat  residential  combinat  amb  propostes  de
permeabilització i millora de les façanes a l’autopista. 
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2.1.3 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2018)

La  diagnosi  del  municipi  del  POUM  de  2018  es  sintetitza  principalment  en
l'envelliment progressiu de la població de Sarrià de Ter, una baixa immigració en
comparació amb altres municipis i una gran quantitat d'habitatges unipersonals
(17%) en un context on gairebé el 70% dels llocs de treball estan ocupats per
persones de fora del municipi.

ESTRUCTURA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SARRIÀ DE TER.
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Els objectius del Pla són: l’actualització del planejament urbanístic (nova realitat i
legislació  i  noves  estratègies  territorials  derivades  dels  plans  territorials)  i  la
protecció  i  preservació  de  patrimoni  arquitectònic,  arqueològic  i  natural.  Els
criteris  per  la  seva  realització  són:  creixement  sostenible  concentrat  al  sòl
urbanitzable  (a  els  sectors  del  Pla  de  Dalt  i  en  l'extrem  sud  al  sector  Mas
Boscosa) i  preservar de qualsevol  nova edificació les àrees de valor agrícola,
forestal i paisatgístic mitjançant la zonificació del Sòl no urbanitzable en quatre
tipus  (agrícola  de  valor,  amb  protecció  forestal,  rústec  i  d'interès  ecològic  i
paisatgístic). 

El POUM entén com creixement sostenible el creixement no dispers: conservació,
rehabilitació i recuperació de trames urbanes i parc immobiliari, amb estratègies
de protecció del medi ambient i del patrimoni natural i cultural, amb habitatges i
equipaments  adequats  a  necessitats  socials,  un  creixement  que  fomenta  la
cohesió social a través de la regulació d'usos de sòl i que preserva les zones de
risc. D’altre  banda  preveu  l'elaboració  d'un  catàleg  de  bens  locals  d'interès
cultural, de masies, cases rurals i l’inventari d’habitatges recents situades en sòl
no urbanitzable.

El pla classifica gairebé 13Ha de sòl urbà no consolidat (inclòs en polígons. A
més, la superfície dels espais lliures públics del sòl  urbà consolidat previst al
POUM és de 85.240 m² que equival a un percentatge del 24,85%. 

PLÀNOL ELABORAT A PARTIR DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE L’EINA MUC. 

Actualment,  d’acord  amb  el  treball  de  camp  realitzat,  s’observa  el  desordre
general  que  hi  ha  en  les  tipologies  residencials  del  municipi.  Predominant
l’habitatge unifamiliar però en diferents tipologies. 

Al carrer Major del municipi l’habitatge és en renglera i façana a carrer,  amb
baixos comercials, una disposició compacta. En canvi cap a l’interior del mateix
barri de Sarrià de Baix trobem una disposició barrejada d’habitatges unifamiliars
i plurifamiliars, amb façana a carrer però sense ser habitatges en renglera fet

12



Pla d’Acció per a la dinamització de les àrees d’activitat econòmica de Sarrià de Ter.
Duatis arquitectes. Urban-facts.

que provoca molta discontinuïtat de les façanes en l’entorn urbà. Una disposició
similar  es  mescla  a  la  zona nord  del  barri  del  Pla  de  l’Horta  amb habitatge
unifamiliar en renglera i habitatge plurifamiliar. 

Els altres barris de Sarrià de Ter presenten un aspecte urbà més homogeni: el
barri del Pla dels Socs –amb habitatges plurifamiliars o unifamiliars en rengle-, el
barri de Sarrià de dalt –conformat d’habitatges unifamiliars-, i el barri de La Rasa
– amb habitatges plurifamiliars-. 

El present planejament urbanístic no resol la ordenació i desfragmentació urbana
existent en els barris del Pla de l’Horta i Sarrià de dalt. 

Per exemple en el teixit de Sarrià de dalt mescla claus 1 de nucli antic (carrer
Major:  plurifamiliars  i  unifamiliar  amb  renglera),  2  de  suburbana  (habitatge
unifamiliar amb alineació a vial) i 3 d’eixample (unifamiliar o plurifamiliar amb
alineació  a  vial),  amb  alguna  parcel·la  d’habitatge  plurifamiliar  (clau  6).  La
disposició  d’aquestes claus en el  teixit  urbà sembla tenir  una lògica més de
relació amb la ciutat actual que amb la ciutat volguda, no agrupant-se segons
una lògica urbanística global. 

S’observa molt clarament en el traç de l’N-II,  amb illes de diferents tipologies
amb façana a aquest vial principal. Així mateix no s’observa una continuació de
les tipologies urbanes entre els barris  de l’est  de l’N-II  i  els  barris  de l’Oest,
generant  una  discontinuïtat  que  reforça  el  pes  de  la  carretera  com element
divisori  del  municipi  més  que  com  a  element  aglutinador.  Així  mateix  no
s’observa  tampoc  una  relació  clara  de  les  claus  residencial  que  proposa  el
planejament i els equipaments. 

El POUM proposa el 30% de sostre residencial de nova implantació per habitatge
protegit, del qual un 20% com a mínim correspon al règim general i especial.

El POUM proposa el següent creixement:

Superfície Sostre Habitatges

Sòl urbà consolidat 78.354 m² 54.329 m² 40

Sòl urbà no consolidat (inclòs en
polígons)

126.770
m²

105.886
m²

840

Sectors subjectes a pla de millora 19.450 m² 19.450m² 194

Mas Boscosa (SUD) 81.002 m² 40.950 m² 534

Pla de Dalt (SUND) 166.008
m²

83.004 m² 996

El  planejament derivat  vigent  al  municipi  s’agrupa en 13 polígons d’actuació
urbanística  -PAU-  i  dos  àmbits  a  desenvolupar  amb plans  de  millora  urbana
-PMU-.
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Els dos PMU es corresponen a l’àrea entorn a la carretera que uneix l’N-II i el Pont
de l’Aigua, és a dir, la carretera de vincle entre Sarrià de Ter i Pont Major de
Girona. Es composen de sòl urbà no consolidat i es qualifiquen de plurifamiliar
residencial en l’àrea més propera a l’N-II (PMU 1) i de serveis privats en l’àrea
d’accés des de Pont Major (PMU 2). 

En relació a la distribució dels polígons d’actuació, trobem només cinc polígons
en sòl urbà consolidat, dos dels quals es corresponen a sòl qualificat d’industrial,
un a sòl destinat a l’equipament esportiu de la Rasa, un altre destinat a serveis
privats (gasolinera sud) i un últim de sòl residencial a Sarrià de Baix. La resta de
polígons d’actuació es troben en sòl urbà no consolidat i són tots àmbits de sòl
residencial  a  excepció  del  PAU  9  del  Pla  d’en  Xuncla,  que  és  de  caràcter
industrial. 

Aquest planejament derivat es correspon a un potencial de creixement de 5.663
m²  de  sostre  residencial  (40  habitatges)  i  20.237  m²  de  sostre  d’activitat
econòmica en sòl  urbà consolidat,  i  125.338 m²  de  sostre  residencial  (1.034
habitatges) i 12.005 m² de sostre industrial en sòl urbà no consolidat. 

Un dels punts claus per a la bona cohesió del teixit urbà de Sarrià de Ter és
l’entorn de la rotonda que lliga l’N-II amb l’accés del municipi per Pont Major
(Girona), on es troba la major concentració de planejament derivat del POUM. És
també  en  aquest  punt  que  es  localitza  un  important  eix  d’equipaments  del
municipi, i agafa tot l’àmbit que queda entre aquest eix i la Biblioteca pública de
Sarrià,  un  centre  urbà  potent  al  municipi.  Aquesta  localització  estratègica
ocasiona que el planejament derivat que s’hi ubica en el POUM actual tingui un
pes molt important per la permeabilitat urbana i la qualitat de vida futura del
municipi de Sarrià de Ter. És un punt d’oportunitat. 

Tanmateix, en la resolució actual del planejament no sembla que s’hagi tingut
del tot en consideració la importància estratègica d’aquests àmbits, prenent més
pes la lògica urbana de l’entorn immediat que un concepte global d’entorn urbà
que prioritzi un guany qualitatiu per a tota la població municipal. 

Es  detecten  a  continuació  les  principals  problemàtiques  dels  corresponents
polígons d’actuació:

El  PAU  3  i  PAU  4  es  troben  enmig  d’un  entorn  del  planejament  molt
desordenat en quant a tipologies edificatòries. No es veu una voluntat clara
de  quina  forma  es  vol  que  tingui  en  aquest  punt  la  ciutat.  El
desenvolupament d’aquests dos PAU ajudarà a tancar aquesta part del teixit
urbà dins la seva pròpia lògica interna, però no sembla que tingui en compte
ni els equipaments ni una possible continuïtat del  teixit  urbà de Sarrià de
Baix.   El  PAU 4  per  exemple  crea dos  espais  verds  entorn  a  la  carretera
desapareguda d’accés a l’AP-7. No sembla que es tingui en consideració que
és un punt clau d’unió entre els barris de l’est i oest de la N-II. 
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Entre el PAU 4 i PAU 5 queda un espai verd residual entorn a l’antiga entrada
a l’AP-7, simètric a l’espai verd residual que es deixa en el PAU4.

El PAU 5 i PAU 6 mantenen la clau d’ús industrial com a ús principal, generant
la permanència de dos naus industrials opaques (no es pot creuar entre elles i
tenen una mida cosiderable) en un dels punts de connexió més importants
dels teixits residencials actuals a est i oest de l’N-II.

El PMU1 situat en el vial que uneix el Pont de l’Aigua i la rotonda de la N-II,
resulta oportunitat estratègica en la ordenació urbana del municipi. D’acord
amb el Pla de Millora Urbana a l’àrea Trèvol hi haurà habitatges plurifamiliars
de  planta  baixa  i  quatres  plantes  pis,  en  relació  amb  l’altura  reguladora
màxima dels  habitatges de l’entorn amb façana a la  N-II.  Així  manté una
lògica directa amb el teixit de Sarrià de Baix. 

Semblaria  però  que  cal  resoldre  d’una  forma  més  intencionada  l’espai
comprès  entre  aquest  PMU  i  l’equipament  esportiu.  Aquestes  parcel·les
podrien oferir una bona oportunitat de relligar l’equipament esportiu i la seva
zona verda posterior amb el teixit residencial de Sarrià de Baix, disminuint
l’impacte perceptiu de barrera que ocasiona el carrer de connexió entre el
Pont de l’Aigua i l’N-II.

El PMU 2, anomenat Rentat cotxes – autoescola, es correspon a una nova àrea
d’aprofitament  privat,  essent-hi  incompatible  tant  l’habitatge  com  la
indústria,  i  podent-s’hi  posar  tant  edificacions  comercials,  com un hotel  o
residència, magatzems, aparcaments, un taller de vehicles, un ús religiós o
de  lleure,  esportiu,  educatiu,  sanitari,  una  gasolinera...  És  un  tipus  de
qualificació poc present al municipi i que serviria d’esponja entre el polígon
industrial i el teixit residencial del centre històric. Tanmateix no tots els usos
permesos semblen els més indicats per un altre dels punts principals d’accés
al municipi i al carrer major del municipi, no garantint un bon control de la
imatge  que  dona  Sarrià  de  Ter  en  un  dels  seus  carrers  transversals  més
concorreguts  i  un  àmbit  enfrontat  directament  a  patrimoni  històric  del
municipi com és l’església o l’accés al carrer Major.

Així mateix, en el punt d’accés al municipi trobem actualment els PAU 8 i 9:

Al  PAU 8 actualment hi  ha una filera d’habitatges unifamiliars  aïllats,  seguits
d’una zona d’aparcament, el restaurant la Pastora i un viari secundari amb un
edifici comercial i un bloc plurifamiliar amb baixos comercials. 

A l’altre costat de la carretera hi ha les façanes comercials del sector del moble, i
teixit industrial – entre el qual figura el PAU 9. -. 

D’acord amb els polígons d’actuació proposats l’accés a Sarrià de Ter quedarà
definit per quatre blocs d’edificis plurifamiliars desvinculats de la resta del teixit
residencial  i  un edifici  comercial  a l’est  de l’N-II,  i  les façanes comercials del
sector del moble i el teixit industrial del PAU 9 a l’oest. 
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Alguns  dels  polígons  d’actuació  actuals  presenten  lògiques  de  localització
d’aparcaments  i  espais  verds  que  no  semblen  estar  pensades  en  termes
d’augment qualitatiu de l’espai  urbà immediat,  per  exemple:  en el  PAU 2 es
genera  una  ampliació  de  vial  amb  aparcaments  no  justificada  per  l’entorn
immediat.  No hi ha continuïtat entre aquest carrer i l’altre costat de l’N-II. En el
PAU 13 es genera aquest polígon d’actuació per a ampliar l’espai per a vianants
de l’N-II, possiblement amb espai verd com davant de paperera. 

2.1.4 Altres plans estratègics, plans sectorials, estudis i projectes

• Diagnòstic de la situació social de Sarrià de Ter (1986); Jordi Estivill, Tomás
García. Gabinet d’estudis socials.

Ja en aquest document de l'any 1986 es destaca la necessitat de construir un
projecte  global  de  municipi,  que  parteixi  de  les  necessitats  i  els  recursos
existents, que contraresti amb els ràpids canvis socials que s'estaven produint:
envelliment de la població i  l'escassetat de treball  per als joves del municipi.
Es detecten problemes d'identitat col·lectiva que es mantenen fins al dia d'avui
causats  per:  (1)  la  política  social  desplegada  per  la  fàbrica  Torras  Hostench:
paternalista i desactivadora de les reivindicacions obreres; (2) L'absència d'un
centre  concentrador  i  dinamitzador  (barreres  vials,  nuclis  homogenis
interiorment,  però  heterogenis  entre  ells)  i  (3)  els  successius  processos
d'annexió-segregació amb Girona.

• Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (2014-16)

Aquest estudi, realitzat en el marc de formulació del POUM, estima les noves
demandes  referents  a  la  mobilitat  a  Sarrià  de  Ter  derivades  de  l'execució
d'aquest.

En  general,  el  POUM  preveu  un  augment  dels  desplaçaments  derivat  d'un
increment  de  la  intensitat  dels  usos  residencial  i  industrial  i  la  distribució
d'aquests segons dia de la setmana i tipus de transport triat. La previsió manté
la distribució actual d'ús de les diferents modalitats però s'espera que aquesta es
vegi afectada per la construcció dels carrils bici que uneixen Sarrià de Ter amb
Girona.
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El document conclou que, en termes de mobilitat,  Sarrià de Ter ha d’adoptar
diverses mesures amb la voluntat de millorar la seva mobilitat actual i futura i
per tal d’assolir una major sostenibilitat en aquest àmbit. En termes generals,
s’ha d’incidir sobre dos grans aspectes: 

- La mobilitat al nucli de Sarrià de Ter, especialment en la mobilitat entre els
diversos barris que el componen. 

- La  mobilitat  interurbana.  Cal  incidir,  especialment,  en  afavorir  els
desplaçaments en transport públic, a peu o en bicicleta en detriment dels que
es realitzen amb cotxe. Per tal d’assolir aquests objectius, a continuació es
preveuen  diverses  mesures,  les  més  principals  de  les  quals  s’indiquen  a
continuació: 

- Cal  aplicar  les  mesures  indicades  pel  Pla  de  Mobilitat  Sostenible  de  la
Comarca del Gironès i pel PALS municipal. 

- Adoptar les xarxes per a vehicles, vianants i bicicletes previstes en el present
document per tal d’ordenar i redistribuir el trànsit intern del municipi. 

- Establir la connexió amb Girona (i la resta de municipis veïns) mitjançant un
carril bici. 

- Construir  l’anell  perifèric  a  l’oest  de  la  N-IIa  (lligat  a  la  urbanització  dels
sectors de ponent). 

- Millorar  la  jerarquització  de la  xarxa viària  existent  (amb l’establiment  de
zones 30, de zones de prioritat invertida, d’àrees de vianants...) per tal de
cohesionar i millorar la comunicació entre els diversos barris de Sarrià de Ter i
afavorir els desplaçaments interns a peu i en bicicleta. 

- Millora de la senyalització al  municipi  (mesura que, en part,  ja s’ha dut a
terme) 

- El planejament urbanístic seguirà els paràmetres establerts a l’article 4.1 del
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de
la mobilitat generada. 

Els Plans i projectes constructius que han motivat la redacció del EAMG han de
tenir  presents  les  recomanacions  de  l’estudi  de  mobilitat  i  de  l’informe  de
mobilitat. 

• Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona (PTPCG) 2010

El pla inclou a Sarrià de Ter dins del àrea de reequilibri territorial de Catalunya.
Son sistemes que tenen una funció equilibradora important respecte al territori
global  de  Catalunya.  Segons  el  seu  potencial  actual,  del  seu  potencial  de
desenvolupament  i  de  la  seva  centralitat  respecte  d’altres  sistemes  urbans
s’estableix que el sistema urbà de Girona s’ha d’incloure dins del nivell 1. Son
aquells que tenen un potencial elevat de reequilibri, que actualment gaudeixen
ja d’un elevat potencial  demogràfic i  d’activitat i  que poden, amb  un suport
adequat,  competir  amb  el  sistema  central  metropolità.  Aquests  sistemes
centralitzen àmbits funcionals territorials amplis  amb sistemes urbans de pes
considerable.

Les propostes de polítiques globals per els sistemes de reequilibri territorial son:

1. Potenciar les seves capacitats com a alternativa als atractius dels sistemes de
l’àmbit metropolità, de manera que es permeti reequilibrar el país. 
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2. Potenciar  el  seu  desenvolupament  preservant  la  qualitat  de  vida  que  s’hi
gaudeix,  buscant  una  prestació  elevada  de  serveis  i  equipaments
especialitzats.

• Xarxa Natura 2000, en el marc de la Directiva europea d’hàbitats de les
Riberes del Baix Ter i de les Rieres de Xuncla i Riudelleques

Sarrià de Ter es troba dins de l’àrea d’influència de la Xarxa Natura 2000, que
protegí al riu Ter les seves immediacions al este del municipi.

La Xarxa Natura 2000 es crea per a la conservació dels hàbitats naturals i dels
hàbitats  de  les  espècies  com el  sistema de  protecció  global  dels  espècies  a
través  de  distintes  mecanismes:  la  delimitació  dels  espais  de  protecció,  el
foment de la recerca, les campanyes de educació...

• Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona (PTPCG) 2010

Els objectius del PTPCG son: 

- El reforçament de la vertebració urbana dels territori.
- Establir  un  predimensionat  i  unes  directrius  d’implantació  d’àrees

destinades a acollir nova activitat econòmica.
- Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal.
- Protegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic.
- Fomentar  les  activitats  econòmiques  alternatives  al  turisme,  o  de  les

activitats econòmiques relacionades amb el turisme que no es centrin en
la producció immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix un major
protagonisme a les comarques de l’Empordà. 

- Preservar  les  parts  del  territori  on  és  desitjable  el  manteniment  de
l’activitat  agrària  en front  dels  processos que els poguessin  afectar  de
forma negativa, per tal de garantir, a llarg termini, la competitivitat i les
produccions  de  qualitat,  la  gestió  adequada  del  medi  ambient,  la
diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament endogen.

- Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en
el conjunt del territori.

- Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de
qualitat ben interrelacionats amb els entorns naturals.

- Fomentar  la  redacció  de  projectes  de  paisatge  en  determinats  àmbits
periurbans

- Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast
general

- Aplicar  criteris  d’implantació  de  les  carreteres  i  de  les  noves
infraestructures ferroviàries de forma que es doni prioritat a les solucions
que estructurin territorialment els desenvolupament urbans

- Millorar la xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori.

El PTPCG estableix un creixement moderat per Sarrià de Ter.

• Pla   estratègic de la Universitat de Girona (2018)

La UdG aposta per un nou paradigma de suma d’intel·ligències combinació de la
intel·ligència  natural,  la  intel·ligència  col·lectiva  i  la  intel·ligència  artificial.
Aquesta sinergia d’intel·ligències és, per tant, la nova font d’oportunitats que la
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UdG vol desenvolupar per a la seva comunitat, per al territori amb el qual se sent
compromesa i, especialment, per als estudiants.

Algunes de les línies i objectius estratègics que es desenvolupen al votant del pla
i que podrien tenir repercussió sobra Sarrià de Ter son: 

- La UdG vol esdevenir un actor fonamental en el territori, com a resultat
d’augmentar el compromís compartit entre la Universitat i les empreses i
institucions  gironines.  Construir  ecosistemes  innovadors  i  potenciar  la
transferència, tot perseguint resultats beneficiosos per a totes les parts
(win-win).  Ajudar a generar teixit  socioeconòmic en l’àmbit  de la suma
d’intel·ligències.

- La UdG vol establir una aliança estratègica amb alguna de les empreses
de  referència  en  intel·ligència  artificial,  com  ara  Google,  Amazon,
Microsoft,  Apple,  Nvidia  o  Facebook,  o  amb  d’altres  de  l’entorn  més
immediat,  per  desplegar  experiències  de  suma  d’intel·ligències  que
apoderin les persones, en especial els estudiants amb els seus reptes a la
universitat i en la seva vida postuniversitària. 

- Impulsar  un laboratori  d’intel·ligència  artificial  per  posar-lo  a  disposició
d’organitzacions socials, administracions i empreses, a partir de l’aliança
amb alguna de les empreses de referència en intel·ligència artificial. 

- Participar  en  el  Clúster  de  la  Intel·ligència  Artificial  de  Catalunya
juntament  amb  totes  aquelles  empreses  que  considerin  que  la
intel·ligència artificial les ajudarà a ser més competitives, i liderar des de
la UdG l’aplicació de les noves eines que apareguin.
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2.2 Caracterització de les àrees d’activitat econòmica i del teixit productiu

2.2.1 Context àmbit del Gironès

El Gironès compta amb 50 polígons o àrees d’activitat econòmica (AAEs), la gran
majoria agrupats entorn a la ciutat de Girona i les seves vies de comunicació. La
concentració més important  es  troba a la zona sud del  municipi  de Girona,
connectant  amb  l’AP-7  en  direcció  cap  a  Barcelona.  En  àmbit  que  alhora
concentra  la major part dels sectors de desenvolupament d’activitat econòmica
previstos en els planejaments urbanístics vigents. 

El SIPAE és una base de dades dels polígons d'activitat econòmica existents i
desenvolupats. Per elaborar la base de dades, la Direcció General d'Indústria ha
dut  a  terme  una  operació  estadística  consistent  en  la  compilació  de  dades
urbanístiques, de serveis, d'activitats i  d'infraestructures relatives als polígons
d'activitat econòmica.

Actualment Sarrià de Ter forma part del programa Investin Girona-Figueres. És un
projecte inicial al 2015 per donar resposta a les persones o empreses que volen
invertir al territori. La xarxa de municipis que participen a l’Investin està formada
per 17 ajuntaments de l’àrea urbana de Figueres i 14 de l’àrea urbana de Girona,
que treballen per impulsar l’atracció i captació d’inversions al territori. 

Per entendre el context de l’activitat econòmica de Sarrià de Ter, s’ha considerat
oportú analitzar els AAEs de Sarrià en relació a la resta de municipis de la xarxa
Investin, en tant que aquests són la competència directa alhora de construir un
posicionament i atreure noves inversions.

Així doncs, prenent les dades del SIPAE s’han analitzat els municipis següents
(ordenats  de  més  a  menys  superfície  d’activitat  econòmica  al  municipi):
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Riudellots de la Selva (5 AAEs), Girona (11 AAEs), Fornells de la Selva (4 AAEs),
Celrà (1 AAE), Aiguaviva (6 AAEs), Vilablareix (3 AAEs), Sarrià de Ter (4 AAEs),
Bescanó (1 AAE), Sant Gregori (5 AAEs), Quart (2 AAEs), Salt (2 AAEs), Vilobí
d'Onyar (3 AAEs), Llambilles (1 AAE), Sant Julià de Ramis (2 AAEs).

         

Observem  com  Sarrià  es  troba  en  una  posició  intermèdia  en  relació  a  la
superfície d’activitat econòmica de què disposa dins el sistema urbà de Girona.
Així mateix, s’aprecia com tot i que està per sobre de la mitjana d’hectàrees de
AAE per cada 10.000 hab del  Gironès,  no destaca dins el  conjunt per ser un
municipi primordialment industrial com serien Aiguaviva o Riudellots de la Selva.

        

Es  pot  observar  com els  AAEs  de  Sarrià  de  Ter  compten  amb  parcel·les  de
dimensions  mitjanes  i  grans  més  que  un  parcel·lari  corresponent  de  petita
indústria o taller, resultant en una mitjana del global dels AAEs de 2,7 Ha per
parcel·la. La mitjana del Gironès tanmateix es presenta força inferior, indicant
que en global predominen parcel·les més petites al territori gironí. 

Cal anotar doncs, que tot i que Sarrià de Ter no destaca per tenir molta superfície
de  teixit  d’activitat  econòmica  en  el  municipi,  sí  que  té  l’activitat  molt
concentrada en un petit nombre d’empreses i parcel·les de més grandària que la
mitjana. Aquest fet – de poques empreses però amb dimensions mitjanes/grans –
podria explicar el caràcter més imaginari i de percepció que real de que Sarrià de
Ter és un municipi primordialment industrial. 

Comparant els polígons d’acord amb la seva localització entorn a la ciutat de
Girona i els eixos de comunicació, observem com un 59% del teixit d’activitat
econòmica es localitza a la sortida Sud del municipi, corresponent-se un 35% a
les poblacions més pròximes de Vilablareix, Aiguaviva i Fornells de la Selva, i un
24%  als  polígons  de  Riudellots  de  la  Selva  i  Vilobí  d’Onyar.  La  segona
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concentració més gran d’activitat  econòmica es localitza a Girona Nord,  amb
174,88 ha (23%) seguida de Girona Oest (14%) i en menor mesura Girona Est
(4%).

En  relació  a  l’antiguitat  de  les  instal·lacions,  les  AAEs  més  antics  es  troben
principalment a Girona, Girona nord (Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis) i Girona
Sud (Fornells de la Selva, Riudellots de la Selva). Les AAE més nous en canvi es
localitzen a Girona Oest (Salt,  Sant Gregori),  Girona Est (Quart)  i  Girona Sud
(Vilablareix, Aiguaviva, Vilobí d’Onyar). De tal manera que el teixit econòmic de
Girona Oest I Est s’ha desenvolupat i Girona Sud s’ha anat ampliant i renovant,
però els AAEs dels municipis Investin relacionats amb l’accés de Girona Nord són
tots anteriors al 1995.

S’observa també com la concentració de AAE de més envergadura es troba a
Girona, Celrà (N), Fornells de la Selva (S) i Riudellots de la Selva (S), havent-hi
polígons  d’activitat  econòmica  importants  de  més  de  50  ha.  A  Girona ciutat
predominen els polígons de menys de 10 ha, en canvi Sarrià de Ter la superfície
és variable, tenint-ne un de 20 a 50 ha, un de 10 a 20 ha, i dos de menys de 10
ha. 

D’acord  amb  les  dades  del  SIPAE,  tots  els  polígons  excepte  un  polígon  de
Riudellots de la Selva, un de Vilobí d’Onyar i un d’Aiguaviva tenen permès l’ús
industrial. Cal destacar que a Girona no està permès l’ús logístic a cap dels seus
11  polígons,  i  que  6  dels  seus  AAE  són  exclusivament  d’ús  industrial,  no
permetent-hi  ni  serveis  ni  altres  usos.  En  relació  als  AAE  de  les  sortides  de
Girona,  són  els  de  la  sortida  Sud  els  que  tenen  més  limitació  d’usos,
especialment de l’ús logístic. L’ús logístic també es limita a la sortida Oest de
Girona, on només està permès als dos polígons de Salt. Destacar finalment de la
sortida Nord, que Sarrià de Ter té un polígon exclusivament industrial, i que al
polígon de Celrà no s’hi permet l’ús de Serveis. 

En relació al % de serveis disponibles, són l’AAE de Celrà seguit del de Riudellots
de la Selva, Sant Gregori i Quart els més ben equipats. Sarrià de Ter només té els
polígons amb accés al transport públic d’acord amb les dades del SIPAE i tindria
les AAEs més mal equipats de l’InvestIn, convertint-se en el municipi amb AAEs
amb menys serveis disponibles. 
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Dins el conjunt de les AAEs del Gironès, els serveis més predominants en els
polígons d’activitat econòmica són el transport públic i una central depuradora
col·lectiva.  Per  contra,  els  serveis  menys  presents  són  la  l’existència  d’una
entitat de gestió del polígon i el servei de vigilància i seguretat.

No sembla  tanmateix  que en general  la  disponibilitat  o  no d’aquests  serveis
tingui una repercussió directa en l’ocupabilitat dels polígons.  Repercussió que sí
tindria el % de les AAE amb serveis avançats com la Fibra òptica i la presència
d’una estació o subestació transformadora.  El  subministrament de gas és un
servei la presència del qual en un polígon depèn principalment de l’activitat de
les  empreses  que  es  troben  localitzades  en  l’AAE;  la  seva  presència  està
associada al consum en els processos de producció de les empreses. Aquestes
observacions farien pensar que la desocupació dels AAE de Sarrià de
Ter té relació amb alguna altre problemàtica més enllà de la falta de
serveis i subministraments, o que a igual qualitat de polígons el que
marca la decisió és el preu, localització, sinèrgies o empreses existents
o simplement  una  gestió  més agressiva  de  captació  d’empreses per
part de les administracions locals. 

Dels catorze municipis de l’Investin, Sarrià és el 5è municipi – conjuntament amb
Fornells de la Selva – amb més percentatge de les AAE amb subministraments de
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DE: Central  depuradora  col·lectiva  (pròpia
del  polígon o  amb permís per  abocar  a la
xarxa pública d’aigua residual).
PR: Recepcionats definitivament.
RR: Servei  de  recollida  de  residus
disponible.
EG: Entitat de gestió
SV: Servei  de  vigilància  i  seguretat
disponible
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Gas,  Fibra i  Estació transformadora.  Un 25% de les AAE sense accés a Fibra
òptica. 

Tanmateix d’entre els municipis dels que es disposen dades, Sarrià és el municipi
amb  menys  ocupabilitat  de  les  AAE  (44%).  Mentre  Sant  Julià  i  Celrà,  de  la
mateixa sortida Nord de Girona, són dels que presenten més ocupabilitat. Anotar
també que la sortida Est de Girona presenta una ocupabilitat del 50-55%, essent
la sortida menys consolidada. 

Analitzant comparativament els sectors d’activitat dels polígons (anotar que no
es disposa de dades dels AAE de Girona, Salt i Vilobí d’Onyar, i que la informació
de la que es disposa pot basar-se amb un AAE i no el conjunt) s’observa com a
l’àmbit  de  l’Investin  predominen  els  usos  d’Alimentació  i  begudes,
seguits d’aprop de les activitats de serveis i els usos logístics. Força més
per sota en ocupació de superfícies dels AAE es troba l’activitat econòmica dels
sectors de “Material elèctric, electrònic, òptic i maquinària.”, “Automoció i altres
mitjans de transport”, “Metal·lúrgic i fabricació de productes metàl·lics” i “Químic
i productes farmacèutics”. Finalment els usos menys presents als municipis de
l’Investin  són  els  d’  “Altres  productes  minerals  no  metàl·lics”,  “Paper  i  arts
gràfiques”,  “Activitats  comercials”,  “Fusta  i  fabricació  de  mobles”  i  “Altres
activitats industrials.”.  No tenint presència considerable els usos de “Plàstic i
cautxú” i “Tèxtil, cuir i pell.”. 

AL: Alimentari i begudes. AU: Automoció i altres mitjans de transport. FU: Fusta
i  fabricació de mobles.  MI: Altres productes minerals  no metàl·lics  (ceràmica,
vidre, etc.). EL: Material elèctric, electrònic, òptic i maquinària. ME: Metal·lúrgic i
fabricació de productes metàl·lics. PA: Paper i arts gràfiques. PL: Plàstic i cautxú.
QU: Químic i productes farmacèutics.  TE: Tèxtil, cuir i pell.  AT: Altres activitats
industrials.  CO: Activitats  comercials.  SE: Activitats  de  serveis.  LO: Activitats
logístiques.  NOTA: Per  fer  el  càlcul  s’han  tingut  en  compte  un  màxim de  4
sectors principals per polígon.
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Els  sectors  d’activitat  predominants  -d’acord  amb  el  SIPAE-  dels  polígons  de
Sarrià de Ter, els podem trobar també amb certa abundància a la sortida Sud de
Girona, suposant una competència directa. Així mateix hi ha presència del sector
alimentari i del de material elèctric, electrònic, òptic i maquinària a les sortides
Oest i Est del municipi. Cal contemplar que la informació aportada en el SIPAE en
relació als sectors d’activitat econòmica predominant faci referència només a un
de les seves AAE, trobant-se mal  representat  en l’anterior gràfica el  pes en
superfície  dins  del  municipi  del  sector  paperer.  S’observa  també  a  l’anterior
gràfica, com els polígons de Sant Julià de Ramis són petits i molt variats, amb
presencia de diferents sectors d’activitat econòmica i sense un focus específic
comú. Passa el mateix amb el polígon de Llambilles. 

Cal anotar l’acumulació del sector comercial i serveis a la sortida Oest de Girona
i a Vilablareix (SudOEst). S’observa que no consta presència del sector Serveis i
Comercial a la sortida Nord, i que l’ús del sector Serveis està prohibit als polígons
de Celrà.

Relacions de competència directa actual al territori
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Actualment  el  municipi  de  Sant  Julià  de  Ramis  preveu  desenvolupar  un  nou
polígon  industrial  d’unes  8,44  Ha  de  sòl  industrial  i  d’activitat  econòmica.
Localitzat a una de les sortides de l’AP-7 i donant continuïtat al polígons existent
d’Indústria Jardí del municipi de Palol de Revardit, de 18,17 Ha i més recent que
els polígons de Sarrià de Ter (és del 1995). D’acord amb el SIPAE, aquest polígon
existent de l’accés a l’autopista té tanmateix una ocupabilitat del 70%, amb 12
empreses i 23 parcel·les d’ús principalment industrial. 

         

Estat  actual  del  polígon  de  Palol  de  Revardit  amb  una  ocupació  del  70%,  i
previsió de continuació del polígon a Sant Julià de Ramis de l’Avanç de Pla Parcial
Urbanístic  de  delimitació  del  Sector  SUND-01  del  2014  que  ara  es  vol  tirar
endavant. 

L’Aprovació  inicial  del  desenvolupament  del  polígon  industrial  Carretera  de
Banyoles de Sant Julià (Sector SUND-01) es tira endavant amb l’aprovació del ple
municipal  del  8  de juliol  del  2019.  Amb aquesta  proposta  fan crida  a  noves
companyies i es té la intenció de derivar empreses de l’interior del poble cap als
afores. 

2.2.2 Les àrees d’activitat econòmica de Sarrià de Ter

Sarrià de Ter compta amb 4 dels 50 polígons del Gironès i representen un 6% de
la superfície total. Els polígons de Sarrià de Ter es localitzen entorn a la carretera
N-IIa que transcorre paral·lela a l’AP-7. El trànsit mitjà diari d’ambdues vies és de
15-20.000 vehicles amb un 7,25% de vehicles pesants per la NII, i de 50-80.000
vehicles diaris amb un pas del 20,31% de pesants per l’AP-7 (dades del 2015).
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Un dels punts més forts de les AAEs de Sarrià de Ter és la seva proximitat tant a
l’autopista, com a la centralitat que suposa la ciutat de Girona. Així les AAEs de
Sarrià es troben a 2-5 km de l’autopista i a 3-5 km d’una estació de tren. 

D’acord amb l’Agencia de Residus de Catalunya hi havia al 2016 tres gestors de
residus  industrials  autoritzats  a  Sarrià  de  Ter,  localitzats  als  polígons  de  la
Paperera (2) i del Pla d’en Xunclà (1). Així mateix a continuació de la N-II hi ha
una planta de valorització a Sant Julià de Ramis, en el polígon Carrer Cimà. Les
plantes  del  polígon  Paperera  es  corresponen  a  la  mateixa  paperera  i  a  les
“Recuperacions  Auladell,  SA”,  ambdues  classificades  com  a  plantes  de
valorització. Al Pla d’en Xunclà en canvi, s’hi localitzen els “Tallers Girona, SL”
classificats com a planta de tiratge (CRT) de residu especial.  Aquestes dades
s’han extret de la informació incorporada al SIPAE i revisada al gener del 2016
d’instal·lacions  autoritzades  en  funcionament  per  a  la  gestió  de  residus
industrials a Catalunya. 

Els quatre polígons de Sarrià es delimiten al 1969 com a polígons d’activitats
econòmica dins del municipi. Entorn a la mateixa època es delimita el polígon del
carrer Cimà a Sant Julià de Ramis a continuació de la N-II. El 1992 es crea un
segon polígon  a  Sant  Julià  de  Ramis  (AAE Pla  de Baix)  que  es suma a  l’eix
econòmic que configuren els altres. 

Tots  aquests  polígons  estructurats  entorn  a  l’N-II  tenen  varis  usos  permesos
(serveis, logístic, industrial, altres...) excepte el AAE de la Paperera que d’acord
amb el SIPAE té un ús exclusivament industrial. 

Tant els polígons de Sant Julià com el polígon REINE de Sarrià són de petites
dimensions  (entorn  a  les  2  Ha  de  superfície),  propiciant  una  repetició  en
parcel·les  més  petites.  Així,  al  2018,  al  polígon  REINE  s’hi  localitzaven  4
empreses (ocupabilitat del 44,4%), al polígon Pla de Baix 8 (ocupabilitat del 95
%) i al Carrer Cimà 17 empreses (ocupabilitat del 90 %), que es correspon a una
distribució de 1.000-2.000 m² per empresa. 
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Hi ha quatre polígons especialitzats en activitat econòmica: Mas Boscosa, Sector
Paperer, Pla d'en Xunclà i Reine.

Mas Boscosa Paperera

SIPAE (novembre, 2019) SIPAE (novembre, 2019)
El  polígon  Mas  Boscosa  aquesta
pendent  de  desenvolupar  segons  el
POUM.  Es  contempla  mes de  8,5  ha
d'usos  no  només  industrials  sinó
logístics,  de  serveis  i  altres.  La
parcel·la  mínima s'estableix  en  1000
m2 i no hi ha mida parcel·la màxima.

La Paperera és el polígon més gran de
Sarrià  de  Ter.  Si  bé  s'estableix  l'ús
industrial  com  a  predominant  han
començat a aparèixer diferents usos,
en  relació  amb  les  tasques  de
comercialització i reparació de béns i
mercaderies.

Pla d’en Xuncla Reine
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SIPAE (novembre, 2019) SIPAE (novembre, 2019)
Al  Pla  de  l'Xunclà  s'acaben  de
finalitzar tasques de reurbanització. Al
desenvolupen més d'11 ha d'usos no
només  industrials  sinó  logístics,  de
serveis  i  altres.  No  obstant  això,  a
partir  de  visites  de  camp  es  va
constatar  que  no  la  intensitat
d'activitat en l'àrea és baixa.

Al  polígon  Reine  es  duen  a  terme
diversitat  d'usos:  industrial,  serveis,
logístic  malgrat  la  seva  petita
grandària.

Les funcions de l'activitat econòmica concentrada en polígons a Sarrià de Ter són
principalment comercials, exceptuant la fàbrica de paper i "packaging" Hinojosa,
que  manté  la  seva  funció  primigènia.  En  segon  lloc,  apareix  l'activitat
relacionada amb la reparació de béns i mercaderies que es desenvolupa en naus
de mida petita.

A més,  s'observa que, si  bé són abundants els equipaments i  espais públics,
aquests es troben completament desconnectat entre si i de l'activitat econòmica
existent, el que provoca l'absència de configuració d'eixos o centralitats d'ús o
activitat.

Sarrià de Ter es troba esquitxat d'espais infrautilitzats i buits que constitueixen
una oportunitat de cara a la seva transformació. El solars detectats (en marró al
mapa  anterior)  en  el  document  d'anàlisi  de  el  Pla  d'Ordenament  Municipal
(2018), es multipliquen amb formi augmenta la seva distància de centralitats
històriques,  com el  carrer  Major  o  els  habitatges  unifamiliars  creades  per  la
Torras, i de les noves i incipients com és la plaça Vila Romana. Les naus (en blau)
i locals comercials (en rosa) tancats esquitxen el territori, reflectint la baixa taxa
de substitució dels negocis tradicionals o la falta de interès per la instal·lació de
nous  a les zones de recent creació. Destaquen dos eixos on es concentren gran
quantitat d'espais vacants i espais lliures públics: el carrer paral·lel a la N-II al Pla
de l'Socs i  el  carrer que connecta la NII  amb el  carrer Major en a l'altura de
l'equipament del Cor.
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PLÀNOL  3.  ESPAIS
D'OPORTUNITAT: SOLARS, LOCALS
I  NAUS  SENSE  ÚS  O
INFRAUTILITZADES

PLÀNOL 4. POLÍGONS D'ACTIVITAT
ECONÒMICA  PROPOSATS  I
POLÍGONS ACTUALS

SOLARS EXTRETS DE LA DOCUMENTACIÓ DE L'POUM (2018)  I INFORMACIÓ D'ELABORACIÓ

PRÒPIA (NOVEMBRE, 2019)

El POUM (2018) manté pràcticament tota la superfície dels polígons existents
d'activitat econòmica a Sarrià de Ter i incrementa aquesta superfície amb el sòl
urbà no desenvolupat del polígon Mas Bocosa. En el plànol 4 s'intueix una tímida
voluntat de regularitzar els límits d'algunes de les àrees existents (la línia en
morat fosc delimita la proposta de POUM per als AAES i  l'ombrejat  les àrees
d’activitat econòmica actuals).
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El mercat immobiliari de l’activitat econòmica

Una aproximació al mercat del sòl i naus industrials de l’entorn de la ciutat de
Girona, a través de mostres actuals (2019) del territori, ens permet observar com
no  hi  ha  diferència  considerable  entre  els  valors  de  mercat  dels  diferents
polígons i  àrees industrials de les sortides de la ciutat.  Destaca únicament el
polígon Mas Xirgu de Girona, amb preus lleugerament més elevats. 

Així doncs, a Sarrià de Ter, un solar d’un polígon industrial tipus podria rondar en
el mercat actual entorn als 100-200 €/m². Mentre que una nau industrial d’un
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polígon industrial tipus en bon estat i qualitat correcta podria rondar entorn als
600-800  €/m²,  tal  i  com  s’observa  a  les  mostres  dels  polígons  de  l’entorn.
Actualment es disposa de tres mostres de naus industrials velles a la sortida nord
de  Girona,  es  considera  que  no  és  una  mostra  representativa  per  les
característiques de les naus i la seva localització, tanmateix cal anotar que les
tres  mostres  ronden  els  300-500  €/m²,  molt  possiblement  a  causa  de  les
característiques  de  les  finques  i  la  seva  localització  en  espais  industrials
degradats.

Una aproximació al mercat de locals comercials de l’entorn de Sarrià, a través de
mostres actuals (2019) del territori, ens permet observar una diferència clara en
el preu de venda dels locals de 100-200 m² i locals de més de 450 m². De la
comparació  de  10  mostres  actuals  del  municipi  s’extrapola  que  els  locals
comercials més petits ronden entorn als 600-1000 €/m², i els de major superfície
els 400-600 €/m². S’han comparat aquests locals de més de 450 m² amb mostres
de l’àrea metropolitana de Girona i s’observa que no varien massa dels preus de
venda de l’àrea,  que es troben entre 500-600 €/m².  Cal  puntualitzar  que les
mostres utilitzades per aquesta comparativa es consideren informatives però no
són suficients per aportar resultats concloents. 

En relació al mercat de lloguer de locals comercials només hi havia tres mostres
en el moment del present estudi, que rondaven entorn els 650-1000 € mensuals.
No hi ha a Sarrià de Ter actualment locals de més de 450 m² en lloguer.
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2.2.3 L’activitat a les AAEs de Sarrià de Ter

PRODUCCIÓ DISTRIBUCIÓ

COMERÇ REPARACIÓ

ELABORACIÓ PRÒPIA (NOVEMBRE, 2019)

Pel que fa a l'activitat de petita escala, hi ha un excés d'especialització tipològica
pel que fa al comerç existent, destaca el nombre de perruqueries per sobre de
tot. 

Pel  que  fa  al  comerç  interior  -botigues  d'ultramarins,  merceries,  botigues  de
verdures,  peixaries,  carnisseries ...  -  destaquen dos focus de concentració de
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l'activitat:  la  zona  de  la  plaça  Vila  Romana,  entorn  a  les  noves  promocions
d'habitatge del Pla del Socs i l'eix del Carrer Major que es troba en progressiu
deteriorament. Molts locals del carrer Major estan sent tancats per jubilació i pel
progressiu  envelliment  de  la  població  habitant.  L'hostaleria  es  concentra
principalment al voltant d'una illa de la NII i aïllats repartits de manera irregular a
la resta del municipi. Sarrià de Ter és l'únic municipi del seu entorn (a excepció
de Girona) que compta amb entitat bancària.

El comerç exterior -botigues de mobles, tallers de cotxes, activitats relacionades
amb la indústria o l'esport  ...  -  es concentra al  voltant de la NII  i  els carrers
paral·lels. 

Els horaris i d'obertura dels espais d'activitat econòmica són diversos dins de
cadascuna  de  les  categories.  Existeixen  nombrosos  locals  i  naus  de  petita  i
mitjana grandària tancades o infrautilitzades.  Els preus dels locals comercials
tampoc no presenten avantatges comparatives en comparació amb el municipi
confrontant, Girona.

PLÀNOL 1. FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT
ECONÒMICA A SARRIÀ DE TER

PLÀNOL  2.  ENCAIX  ENTRE
ACTIVITAT  ECONÒMICA,
EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS

ELABORACIÓ PRÒPIA (NOVEMBRE, 2019)

El teixit econòmic de Sarrià de Ter
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Per a la realització del present estudi s’ha pogut disposar d’una base de dades
de l’Ajuntament de Sarrià de Ter del 2016 que relaciona les indústries i comerços
del municipi, així com les naus i solars buits detectats. A partir d’aquestes dades
s’ha pogut obtenir una visió de la distribució del teixit econòmic de Sarrià actual,
en  tant  que  considerem  que  no  haurà  canviat  substancialment  les  seves
característiques en aquests últims tres anys. 

A  la  base  de  dades  d’empreses  i  comerços  de  Sarrià  de  Ter  del  2016
proporcionada per l’Ajuntament de Sarrià, hi consten 252 parcel·les, 197 de les
quals es corresponen a empreses i  comerços actius, 31 a naus o locals buits
(12%), i 24 a solars per edificar (10%).

De les 28 indústries una està en desús i 17 naus es troben en règim de propietat
(la resta es desconneix).

La  transformació  de  la  base  de  dades  en  un  mapa  urbà  permet  observar
clarament la falta d’ordenació del teixit econòmic del municipi i la desvinculació
d’aquest dels AAEs delimitats.

 

A L’ESQUERRA: COMERÇ (68, GROC) I INDÚSTRIA (28, BLAU) I RELACIÓ AMB LES ÀREES AAE. A
LA DRETA: SERVEIS A L’AUTOMÒVIL (11, TARONJA), DE LA CONSTRUCCIÓ (27, GROC) I ALTRES

SERVEIS A LES EMPRESES (11, VERD). 
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La base de dades proporcionada per l’Ajuntament de l’any 2016 agrupa el teixit
d’activitat econòmica en diferents àrees. Cal anotar que algunes de les àrees es
sobreposen  en  algun  punt  (especialment  l’N-II  amb  altres  zones  d’activitat
econòmica).  Les  dades  proporcionades  ens  permeten  una  aproximació  més
detallada  a  aquest  teixit  econòmic  que  es  va  complementar  amb  els  dades
recollits al treball de camp.
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Conclusions de l’activitat econòmica del municipi

De l’anàlisi de les dades en relació a les àrees d’activitat econòmica del municipi
es pot concloure inicialment que:

 Sarrià  de Ter té compta amb una superfície important  tant d’habitatge
com d’activitat econòmica, amb una proporció força similar i que no el fan,
ara per ara, principalment industrial. 

 Més  aviat  les  instal·lacions  industrials  pertanyen  a  una  època  més
pretèrita i pel seu caràcter ocupen una posició important en el municipi
tant físicament (tenen presència), com en l’imaginari (la percepció). 

 Les AAEs de Sarrià són de les més antigues del sistema urbà gironí. Cal
recordar que el creixement del municipi fins a la configuració actual és
resultat d’instal·lacions industrials (en els marges de la ciutat de Girona)
en les dècades del creixement industrial modern de Catalunya (dels 50 als
anys 70.

 L’antiguitat d’aquests polígons comporta per una banda un pobre estat de
conservació i  una mala estructuració urbana de partida,  ja que no han
estat realment el resultat d’un procés reglat d’ordenació urbanística del
territori.  Es  perceptible  en  la  forma  de  les  parcel·les  i  la  manca  de
processos  d’urbanització  adequats.  Tampoc  compten  amb  serveis  com
altres polígons més moderns del sistema urbà gironí. 

 Tanmateix, a favor tenen la seva continuïtat  i  proximitat amb la trama
urbana  residencial.  Tot  i  que  Sarrià  de  Ter  es  conforma  per  peces
especialitzades i desestructurades entre elles, totes alhora es troben en
continuïtat,  sense  que  es  pugui  realment  diferenciar  un  centre  d’una
perifèria. Les distàncies són menors: la dimensió màxima al llarg de l’eix
de la NII és de 3 km i el punt més ample perpendicular al riu és d’1km.
Unes mides que permetrien, tot i que no es produeix, una relació molt més
fluïda, una experiència urbana d’escala petita, de proximitat a peu o en
bicicleta tant apreciada avui en dia, en un context natural de gran valor
paisatgístic. 
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2.3 Entrevistes

Les entrevistes –  a actors públics, privats i tots aquells que poden tenir relació
amb  el  desenvolupament  de  l'activitat  econòmica  de  Sarrià  de  Ter –  estan
concebudes com una guia de suport a l'entrevistador. Es plantegen preguntes
obertes que permetin l'aparició de nous temes i el desenvolupament d'aquests
per part de l'entrevistat. En les entrevistes es tracten temes relatius a: població,
Teixit  urbà,  comerç,  empresa i  Inversió,  indústria,  vinculacions i  promoció.  La
conversa tracta de cobrir les diferents escales a les quals fa referència el pla de
dinamització: el polígon o AAE, el conjunt del municipi i el sistema urbà gironí;
alhora  que  tracta  d'anar  més  enllà  agrupant  els  resultats  en  temàtiques
transversals:  millora  /  renovació  física,  dinamització  /  desenvolupament  i
promoció  econòmica.  La  bateria  de  preguntes  comprèn  des  d'algunes  més
relacionades amb la percepció o imaginari  col·lectiu de Sarrià,  fins  a d’altres
orientades a dibuixar la visió de futur per a Sarrià de Ter i a concretar el seu
encaix en el sistema urbà de Girona. 

AGENTS PARTICIPANTS:

Promoció  Econòmica  del
Consell Comarcal del Gironès
Ateneu Cooperatiu de Terreres
Gironines
Associació  de  Comerciants  de
Sarrià de Ter

Coworking municipal

Paperera de Sarrià

Paperera de Girona

Vicerectorat  de  Projectes
Estratègic  universitat  de
Girona
RELACIÓ D’AGENTS PARTICIPANTS

Respecte de la visió que tenen del municipi:
Els entrevistats perceben que Sarrià de Ter es troba sumida en dinàmiques que
poden  fer  d'ella  una  ciutat  dormitori.  El  reconeixement  generalitzat  de
l'envelliment de la població obrera de Sarrià de Ter es tradueix en un canvi del
perfil laboral i resident. En vàries entrevistes es ressalta que l'oferta laboral de
Sarrià de Ter, relacionada principalment amb el sector industrial i comercial poc
qualificat, es cobreix en realitat per treballadors d'altres municipis. En paral·lel,
l'expansió  de  la  ciutat  de  Girona,  perceben que  ha  portat  un  creixement  de
població  que  es  caracteritza  per  famílies  joves  de  professionals  que,  en
combinació amb el fenomen abans descrit, s'associen a les dinàmiques d'una
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ciutat  dormitori.  De  manera  minoritària,  alguns  entrevistats  van  destacar  la
percepció de l'atur i la manca d'opcions d’espais d’oci, i en particular per a la
gent  jove.  Aquest  fet  es  contrarresta  però  amb  el  reconeixement  dels  clubs
esportius actius i dinàmics del municipi i de les associacions de veïns actives,
molt implicades.

Molts  dels  entrevistats  consideren  que  l'entorn  físic  i  els  espais  d'àrees
econòmiques estan poc cuidats pel que fa al seu disseny i manteniment i que les
externalitats produïdes per la indústria pesada, com les olors i els sorolls, són un
problema  pels  habitants  de  Sarrià  de  Ter  i  pels  seus  possibles  visitants.  No
obstant això, el patrimoni industrial de Sarrià de Ter, reflectit en les seves naus
industrials, és un valor que els entrevistats destaquen de manera generalitzada.
Destaca alhora un sentiment d’arrelament a aquest passat industrial, però que
no s’ajusta o no s’ha pogut adaptar al present, en que la indústria ja no té aquest
paper central  en la  vida de la  nova població  resident  i  que provoca queixes
recurrents. 

El pes i la presència de la NII com a barrera i que li configuren un caràcter de
ciutat de pas a Sarrià de Ter segueix força present. La N-II, que connecta amb
França, es percep i es viu com una barrera tant física com mental, per una part
important dels entrevistats.  L'escassetat d'espais pel  vianant i  el  projecte del
Passeig  del  Riu  (que  no  es  valora  positivament)  són  considerades  dues
oportunitats perdudes de millorar la qualitat de l’experiència i vivència de Sarrià
de Ter, i de retruc de la seva percepció tant interna com externa.

Els  entrevistats,  en  general,  veuen  a  Sarrià  de  Ter  immersa  en  una
transformació positiva de poble industrial a ciutat de serveis i activitat
comercial.

Respecte  de  la  millora  i  renovació  física visió de  les  àrees  d’activitat
econòmica:
L'apartat  relaciona  preguntes  relatives  a:  conceptes  associats  a  Sarrià,
característiques positives i  negatives del  municipi,  principals reptes de Sarrià,
relació qualitat indústria-municipi, valoració polígons industrials, relació qualitat
comerç-municipi, valoració de les àrees d'activitat econòmica, valoracions de les
empreses industrials i  comercials,  oportunitats i  millores de futur d'indústria i
menjar.

Molts  dels  entrevistats  ressalten  la  inadequació  del  disseny,  la  manca  de
manteniment  i  el  pobre  estat   de  conservació  dels  voltants  de  les  àrees
d'activitat econòmica, en especial aquells relacionats amb el sector del moble i
la paperera. És a l'entorn del sector del moble on alguns dels entrevistats van
destacar que la senyalització és inadequada o insuficient i que hi ha una manca
de manteniment i  neteja. Els entrevistats relacionats amb l’activitat industrial
destaquen les deficiències en la connexió a internet i a la xarxa elèctrica d'alt
voltatge, necessària per a la implantació de molts tipus d’activitats. 
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Respecte de la dinamització i el desenvolupament futur del municipi:
L'apartat es construeix a partir de preguntes com: com explicaries Sarrià algú de
fora, caracterització i reptes del municipi, identificació i valoració de les activitats
econòmiques que es desenvolupen en el municipi i valoració de les empreses
que desenvolupen la seva activitat a Sarrià de Ter.

Tot i el envelliment poblacional detectat pels habitants de Sarrià de Ter, que se
suma a l'arribada de noves famílies joves professionals de nivell adquisitiu mitjà,
els entrevistats destaquen el tradicional sentiment de pertinença i comunitat i
l'esperit  lluitador i  de fàcil  mobilització dels veïns de Sarrià de Ter.  Exemples
d'aquestes  dinàmiques  arrelades  a  la  població  Sarrianenca  es  l'existència  de
clubs esportius actius i dinàmics i d'associacions de veïns molt actives; tot i que
s’insisteix en la necessitat d’ampliar l’oferta lúdica i  cultural per a joves més
enllà de l’esport. Certs entrevistats destaquen la necessitat d'un pla d'acollida
per a població immigrant per evitar la formació de guetos i facilitar l'arribada
dels nous habitants.

La carretera nacional  N-II  suposa una barrera reconeguda per  gran part  dels
habitants  de  Sarrià  de  Ter,  alguns  dels  quals  destaquen  també  l'escassetat
d'espais per al vianant, que es tradueix en l'ús predominant del vehicle privat
per desplaçar-se pel municipi i la sensació d'inseguretat nocturna en els carrils
bici, tot i que per la compacitat i la dimensió del municipi es podria arribar a tot
arreu a peu.

Hi ha una percepció generalitzada entre els entrevistats que els serveis a Sarrià
de Ter són adequats pel que fa a quantitat i qualitat, i la instal·lació d'un nou
institut  ve  a  reforçar  aquesta  percepció.  No  obstant  això,  certs  entrevistats
adverteixen sobre la infrautilització d'alguns d'aquests equipaments. Els espais
públics  són  un  valor  abundant  al  municipi,  molts  d'ells  associats  a  l'entorn
natural de Sarrià de Ter.

Si bé hi ha punts d'atracció d'activitat econòmica reconeguts per la majoria dels
entrevistats (el mercat, el gimnàs nou, El Cor, La Cooperativa, i certes àrees del
Pla de l'Horta i Pla dels Vinyers) reforçats per la bona accessibilitat en vehicle
privat;  el  comerç  de  barri  està  molt  poc  desenvolupat:  horaris  comercials
restrictius, lloguers de locals comercials relativament cars, mal funcionament de
l'associació de comerciants, situacions de possible competència deslleial entre
mercats itinerants i botigues .... El sector de la restauració està molt envellit, no
s’ajusta a les expectatives de la nova població local i els possibles visitants i
genera una doble frustració (d’uns i altres). Existeix la creença estesa que un
espai  comercial  de grans  dimensions,  que tingui  espais  per  a la  restauració,
contribuiria  a  un  canvi  de  caràcter  del  municipi  industrial  a  un  municipi  de
serveis amb un sector comercial desenvolupat desitjat pels habitants.

L'activitat de la paperera i el desenvolupament del municipi estan desvinculats,
segons  alguna  de  les  entrevistades,  situació  que  guarda  relació  amb  el
progressiu debilitament del teixit industrial. Els actors industrial són conscients
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d’això  i  volen  establir  mecanismes  de  vinculació.  No  obstant  això,  hi  ha  la
percepció que la indústria és una activitat econòmica estable a Sarrià de Ter, que
en el dia d'avui hi ha els mitjans tècnics per a pal·liar externalitats negatives de
la indústria pesada i que existeix una xarxa de petits tallers equipats que podria
tenir un cert interès.

La institució municipal es percep com implicada amb el desenvolupament del
municipi  i  amb  coneixements  sobre  el  funcionament  de  les  convocatòries
d'ajudes municipals, però, alguns entrevistats troben a faltar una major quota de
participació i  de relació entre els habitants i  l’Ajuntament. Tanmateix, aquells
entrevistats que coneixen l'administració de prop són conscients de la manca de
recursos i la baixa capacitat financera d'un municipi de les dimensions de Sarrià
de Ter.

Alguns  entrevistats  reconeixen  l'existència  d'àrees  urbanes  buides  o
infrautilitzades que suposen una oportunitat, com l'àrea d'horts a Sarrià de Baix i
els plans pendents de deplegar com són part del Pla del Socs, la Rasa i el sector
de  Cobega  o  l'àrea  desafectada  de  l'autovia  ara  pertanyent  al  Ministeri  de
Foment. Hi ha una percepció general entre el divers actors de dins del municipi,
tant habitants o empreses grans i mitjans, de que l’espai urbà es barrejat: no hi
ha un ordre lògic de mobilitat de transport rodat i de vianants. 

Respecte de la promoció econòmica  de cara al futur de Sarrià de Ter i el
seu encaix en organitzacions territorials superiors. 

Es tracten temes com la identificació d'oportunitats i  d’accions de millora pel
futur de la indústria i el comerç, la relació de Sarrià de Ter amb el seu entorn
directe: el sistema urbà de Girona, els reptes d'aquest; la imatge que es projecta
a l'exterior i els principals reptes com a municipi.

Els  entrevistats  destaquen  la  manca  de  promoció  de  l'activitat  econòmica
existent en el poble i  els seus atractius com a mecanisme per atreure noves
inversions   negocis.  Es  valoren  entre  les  pre-existències  la  concentració  de
petites  àrees  (tallers,  mobles),  les  naus  considerades  patrimoni  industrial,  la
poca burocràcia en comparació a municipis més grans i l’estabilitat de l'activitat
industrial i els mitjans tècnics per pal·liar les seves externalitats negatives. 

Alguns dels entrevistats creuen que per tot això, sumat a la bona cobertura de
serveis  a les persones, Sarrià de Ter podria acabar fent de capçalera de comerç i
de serveis de referència pels pobles del voltant. Els entrevistats consideren una
oportunitat l'adhesió a xarxes de promoció econòmica com la xarxa InvestIn, la
xarxa  Xmes  o  RISC3cat,  així  com  aliances  amb  la  Universitat  de  Girona  o
l'existència de negocis  que transcendeixin  el  límit  administratiu  del  municipi,
com Bici-Escapa. Els actors econòmics de fora del municipi que són conscients
de la manca d’espai físic a Girona, com l’Ajuntament de Girona o la Universitat
de  Girona,  veuen  a  Sarrià  de  Ter  com  un  potencial  lloc  on  establir  futures
activitats econòmiques o educatives. 
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D'altra banda, la gran majoria dels entrevistats lamenta la falta de campanyes
de  publicitat  de  Sarrià  de  Ter,  ni  tan  sols  per  a  promocionar  les  restes
arqueològiques romanes.

L'àrea metropolitana és un projecte considerat poc creïble fins al moment, ja que
compta amb escàs impuls polític i relacions de competència entre municipis de
dins, si bé, en general, són conscients de la posició estratègica de Sarrià de Ter,
gràcies a la seva connexió amb França, la seva proximitat amb Girona -cada
vegada  mes  a  prop  per  la  rapida  expansió  d'aquesta  última.  Els  habitants
reconeixen projectes reeixits de treballar en cooperació amb altres municipis,
com el  servei  públic  de  transport  o  les  connexions  de  vianants  i  ciclistes  al
sistema  urbà  de  Girona,  i  són  conscients  que  l'àrea  de  Girona  i  Figueres
constitueix un focus d'atracció per a futurs inversors amb molt potencial. 
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2.4 Observació directa i treball de camp 

2.4.1 Discontinuïtats urbanes i consolidació de l’N-II

Sarrià de Ter es composa d’un teixit urbà amb fortes discontinuïtats entorn a l’N-
II i al barri de Sarrià de Baix. El primer presenta principalment teixit industrial i
comercial  amb  façana  o  pati  encarada  a  aquesta  carretera,  cadascun  de
característiques i alineament de façana diferenciats, no oferint una percepció de
façana unitària enfront aquesta carretera. El Barri de Sarrià de Baix en canvi es
composa per habitatges plurifamiliar, habitatges unifamiliars aïllats, habitatges
unifamiliars  en  filera,  tallers  i  patis,  donant  lloc  a  unes  façanes  de  les  illes
d’alineacions  i  característiques  molt  variables.  Cal  destacar  també  les
discontinuïtats i espais lliures al teixit urbà generats per l’antic accés a l’AP7, just
al punt de connexió entre Est i Oest del municipi. 

ESQUEMA DE LES DISCONTINUÏTATS VISUALS PERCEBUDES DES DE CARRER.

En  relació  al  teixit  urbà de  l’Oest  del  municipi,  funciona per  agrupacions  de
tipologies  residencials  (el  barri  de  Sarrià  de  Dalt  es  composa  d’habitatges
unifamiliars aïllats, el barri del Pla dels Socs d’habitatges plurifamiliars, i al Barri
del  Pla de l’Horta hi  ha edificacions plurifamiliars en illa tancada,  illa oberta,
barra, unifamiliars aïllades i  unifamiliars adossades).  Aquestes agrupacions de
tipologies es distribueixen en illes sense un ordre o relació clars entre les unes i
les altres més enllà de la proximitat de la seva localització. 

De forma similar es comporta el teixit de l’activitat econòmica, adoptant cada
indústria i comerç l’alineació a façana, volumetria i disposició que més li convé
en la façana de l’N-II i  l’interior dels AAE. 

Sí que hi ha continuïtat clara en espais com el carrer major, el barri característic
de Sarrià de Dalt, les façanes del sector del moble a l’accés al municipi des del
barri de Fontajau i al carrer d’activitat econòmica Josep Flores. 
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En conseqüència, el teixit urbà de Sarrià de Ter es llegeix desordenat i sense una
idea clara de ciutat. I un element tant identitari del municipi com és la paperera
no genera una resposta urbana pública que permeti l’aparició d’una centralitat
urbana unificadora i potent que es converteixi en el cor del municipi. Així doncs,
Sarrià és un poble sense plaça major o rambla, amb diversos punts d’encontre
de la seva població dispersats al llarg del seu teixit urbà i sense connexió directe
entre ells. 

2.4.2 L’estructura urbana

El teixit urbà i viari de Sarrià de Ter prioritza el cotxe enfront al vianant. Això
ocasiona que es promocioni també més la connexió en cotxe d’un punt a l’altre
que la vida urbana al municipi. 

No hi ha a Sarrià uns eixos de passeig/connexió clars que convidin a passejar pel
municipi  i  augmentin  la qualitat  de la vida urbana i  la interacció de la  seva
població. Per exemple, la connexió entre Sarrià de Dalt i el Pla dels socs i el Pla
de l’Horta es dóna a través gairebé d’un únic pas, de voreres estretes i estricta
funcionalitat pel trànsit rodat. 

IMATGES DEL PONT DE CONNEXIÓ ENTRE ELS TRES BARRIS DEL SUD-OEST DEL MUNICIPI. 

Hi ha una estructura d’illes clara a cadascun dels barris, però no hi ha continuïtat
clara de carrers entre els barris. Tampoc el passos de vianants del municipi estan
del  tot  plantejats  amb  lògica  de  priorització  del  vianant  i  fluxos  urbans,
especialment els que cusen el teixit oest amb l’est en la carretera N-II. La falta
de correspondència dels carrers residencials amb els punts connectors reforça
aquesta carretera com una forta barrera per desplaçar-se a peu d’un costat a
l’altre del municipi.

S’observen  espais  d’aparcament  actualment  al  municipi,  però  el  sistema
principal  d’estacionament  és  als  vials  urbans  al  llarg  de  tot  el  municipi.  No
s’observa  una  lògica  general  en  la  distribució  del  conjunt  de  les  bosses
d’aparcament,  no  presentant  correlació  suficient  amb  punts  estratègics  del
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municipi,  que convidin a aparcar en aquests punts i  anar a peu als serveis i
comerços. 

Així  mateix,  Sarrià  té  molts  espais  lliures  d’oci,  però  no  segueixen  una
estratègica  global  de  municipi  clara  que  els  agrupi  i  els  relacioni  amb
equipaments o eixos de connexió per acabar de conformar un entramat ric i
lligat. 

Destacar també les traves que alguns polígons d’activitat econòmica afegeixen a
la mobilitat a peu urbana, i com col·laboren negativament amb una fragmentació
del teixit i una connectivitat urbana fluida en el municipi. Per exemple interfereix
especialment el polígon entre el Torrent de can Guilana, la carretera de Sarrià de
Dalt i l’N-II, així com el polígon de davant la biblioteca municipal, on s’hi localitza
actualment l’empresa Enier. 

Tanmateix Sarrià de Ter també està ple d’oportunitats de millora. Per exemple, Es
podrien  connectar  molt  fàcilment  els  equipaments  existents  i  l’accés  a  la
biblioteca a través del carrer Joan Fuster i Ortells. Creant un eix vertebrador i
d’encontre del espais d’oci del municipi. Aquest eix podria inclús relligar també
al conjunt la cooperativa, la piscina i recuperar l’espai urbà del torrent de can
Guilana, connectant així de forma clara quatre dels cinc barris de Sarrià. Aquesta
connexió  podria  repercutir  directament  –  per  la  seva  proximitat-  sobre  els
comerços locals del Pla de l’Horta. 

Punts d’interès en el teixit urbà de Sarrià de Ter

o hi ha un espai urbà clar a Sarrià que es pugui considerar el cor del municipi. Hi
ha diferents espais amb força afluència de gent, però no necessàriament lligats a
algun element icònic del municipi. 

Així,  continua  tenint  molt  de  pes  identitari  la  indústria  de  la  paperera,  però
aquesta es tradueix a nivell urbà en un mur continu infranquejable entorn al qual
no hi ha opció a crear un espai urbà atractiu amb identitat positiva de ciutat.

De la mateixa manera hi ha altre patrimoni desaprofitat com a punt de referència
urbana. Per exemple, l’espai verd associat a l’Església ha quedat com un espai
residual d’aparcament més que una plaça pública de trobada. 

Sí que hi ha però a Sarrià de Ter diferents àrees dins el municipi que generen
certa  concentració  de  la  població  sigui  pels  seus  comerços,  equipaments  o
serveis. Destaca l’àrea de la Biblioteca i el camp de futbol, l’àrea de la piscina i la
cooperativa, l’àrea dels comerços del Pla de l’Horta i l’àrea del carrer Major i el
Coro. Tanmateix no hi ha connexió entre aquestes àrees d’atracció poblacional,
no aprofitant-se els fluxos i dinàmiques que unes i altres generen. 
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Destacar també que les dues àrees més comercials (Pla de l’Horta i carrer Major)
no tenen vinculació directa amb els equipaments o altres espais aglutinadors
potents, fet que no col·labora positivament amb el seu bon funcionament.

La idea de Sarrià de Ter que projecta el seu teixit urbà

Per a l’atracció i el bon funcionament de l’activitat econòmica supramunicipal és
important l’imaginari col·lectiu que es té del municipi més enllà dels seus límits.
Per  tant,  tenen a tals  efectes  especial  rellevància els  punts  d’accés  a Sarrià
(mostren quin valor posa el municipi sobre si mateix) i aquells vials de pas com
són l’N-II, el carrer Josep Flores i la C-255 (que proporcionen una idea de com és
el municipi que s’està creuant i si valdria la pena aturar-s’hi).

En aquest sentit, el teixit urbà de Sarrià no ens dona una idea del municipi clara,
sinó més aviat una percepció de desordre. La imatge transmesa de Sarrià des de
l’N-II s’assimila més a la imatge que es té en creuar un polígons industrial com
per exemple el de la sortida de Girona Sud, que d’estar creuant una població
com passa amb Salt, Sant Gregori, Quart... Tanmateix la barreja de residencial,
industrial, tanques i espais buits no promociona l’associació de valors positius a
l’activitat econòmica de Sarrià.

       

        

N-II  SORTIDA GIRONA SUD (IMATGES ESQUERRA)  EN COMPARACIÓ AMB N-II  SORTIDA SARRIÀ

(IMATGES DRETA).
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En relació a la oportunitat de valorització del municipi proporcionada pels espais
estratègics d’accés creiem que està desaprofitada. L’accés des de Girona-Pont
Major  es  conforma  per  un  teixit  desordenat  i  desenvolupat  sota  una  idea
funcional  de  connectivitat  viària  més  que  de  qualitat  urbana  residencial.
Tanmateix  des  d’aquest  punt  es  visualitza  el  tractament  que  Sarrià  dona  a
patrimoni  propi  com és  el  carrer  Major,  l’Església  i  la  paperera,  així  com la
qualitat dels espais urbans de Sarrià de Baix i la qualitat dels tallers i activitat
econòmica del carrer Josep Flores. Actualment no es presenta als visitants que
creuen el municipi com un lloc atractiu on anar a comprar al comerç local o a
gaudir d’un temps d’oci. 

Tampoc s’ofereix actualment un concepte clar de què és i què vol ser Sarrià des
dels dos accessos de l’N-II, no definint-se de forma clara on comença i acaba el
municipi, o convidant el visitant a explorar Sarrià. 

Així  mateix,  no  s’explota  actualment  en  tot  el  seu  potencial  l’aparador  que
representa la carretera N-II per promocionar els comerços i indústries o tallers
que s’hi aboquen, per exemple, l’activitat econòmica supramunicipal del polígon
d’accés al municipi per Girona-Fontajau, no presenta correlació entre la qualitat
del producte ofert i la imatge de l’entorn que acompanya aquests comerços. Cal
conèixer prèviament els comerços que s’hi troben per tenir present la qualitat i
concentració de la oferta. 

Tanmateix, s’observa la similitud estètica urbana entre aquesta àrea d’activitat
econòmica i  la sortida de Girona Sud. Si tal  i  com s’ha obtingut dels anàlisis
documentals i les enquestes la zona de Girona Sud té més efluència de públic als
comerços i  activitats,  no podem afirmar  que la  sigui  a  causa única  i  directa
l’estat urbà d’aquest AAE. Sense que això signifiqui que una millora qualitativa
dels espais pugui suposar una potenciació de l’activitat econòmica del municipi
així  com  la  creació  d’una  imatge  o  estatus  determinat  dels  seus  sectors
comercials i industrials. 

Anotar  també  l’existència  d’un  carril  de  bicicleta  Girona-Sarrià,  que  podria
generar oportunitats pel lleure i col·laborar en la imatge del municipi que vol
donar Sarrià. 

2.4.3 Potencialitat i problemàtiques concretes

Hi  ha espais d’oportunitat  en el  municipi  de Sarrià de Ter amb potencial  per
col·laborar  en  una  millora  urbana.  Així  mateix  hi  ha  espais  actualment  al
municipi que no estan funcionant. 

Per exemple, en relació a els rius i torrents dins el teixit urbà de Sarrià, el passeig
del  riu  es troba excessivament aïllat  de cap destinació  o punt  d’interès i  ha
quedat com un espai natural però residual. De forma similar el Torrent de can
Guilana és un espai natural en el teixit urbà actualment desaprofitat. Es troba
molt mal indicat també l’accés al riu del Pla d’en Xunclà, a la dreta de l’N-II, tot i
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trobar-s’hi  l’accés  al  carril  bici  de  comunicació  Girona-Sarrià  que  transcorre
paral·lel a aquesta part del riu.

Altres  problemàtiques  venen  generades  per  punts  d’atracció  com  seria  el
restaurant de la pastora, que es detecta que no té espai suficient per camions en
el seu pàrquing propi, generant l’aparició d’aparcaments no desitjats davant els
comerços de l’altre costat de carretera – tot i la senyalització que ho prohibeix-.

Així  mateix,  àrees  generadores  de  fluxos  de  població  com és  la  zona  de  la
Biblioteca,  ateneu cooperatiu,  cooworking i  estanc,  no disposen de contextos
urbans que col·laborin positivament en el seu establiment com a centre vital del
municipi: es tracta d’un conjunt urbà d’equipaments i serveis tallat per l’N-II i
mal  connectat  amb  els  altres  punts  d’interès  de  Sarrià.  Destacable  també
l’aspecte d’espai  accidental  amb la carretera al  mig més que de centre urbà
potent reforçada per la visió dels aparcaments i la falta d’una visible qualitat de
l’espai urbà. 

Tampoc hi ha relació urbana directa entre la biblioteca i el camp de futbol, tot i la
seva proximitat, i aquest representa un punt de trobada de població important
en cap de setmana. L’horari  de la biblioteca i  d’establiments propers tampoc
respon a una possible suma de dinàmiques dels dos equipaments. 

Cal anotar la disponibilitat d’espai lliure per a nova activitat econòmica al polígon
industrial del Pla d’en Xuncla (on predominen els comerços amb façana a l’N-II i
els tallers i  magatzems a l’interior),  així  com la presència de naus buides en
aquest AAE i al llarg del municipi que podrien adoptar nous usos o permetre una
concentració de l’activitat econòmica actual.

Així  doncs Sarrià  és un municipi  de punts d’interès flotants,  que genera una
vivència  del  municipi  fragmentada  i  funcional,  limitant  el  seu  potencial  de
funcionar com a poble unitari amb un sentiment identitari fort no lligat a una
idea passada com és la paperera sinó a valors positius de col·lectivitat i vida
urbana.   Tanmateix  aquest  sistema de peces independents dona també molt
d’espai a la intervenció futura, creant-se al llarg del teixit urbà existents diversos
espais d’oportunitat. 

S’observa aquesta fragmentació de la percepció urbana en l’esquema analític
annex que s’ha realitzat. Es representen en aquest anàlisi les façanes, tanques i
altres elements perceptius que limiten la visibilitat i  volumetria percebuda de
l’espai des del carrer. S’hi ha afegit la localització dels passos peatonals al llarg
de l’N-II.
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3 Diagnosi de l’activitat econòmica de Sarrià de Ter

3.1 Conclusions. Punts claus. Què passa a Sarrià de Ter?

UN ESPAI FISIC FRAGMENTAT

Creixement  en  peces  urbanes  disgregades,  sense  estratègia  territorial  de
conjunt. Manca d’estratègia pels espais vacants per dinamitzar al municipi

Proliferen espais d'oportunitat per transformar el municipi i potenciar l'activitat
econòmica – àrees amb planejament sense executar, nombrosos solars, tallers i
locals sense ús o infrautilitzats – que són desconeguts tant per a la població local
i administració local, com per a la població externa.

Equipaments i espais d’oci infrautilitzats, no vinculats ni ordenats espacialment.

Hi ha equipaments amb poca intensitat d’ús / manca d’oferta d’oci de joves (però
en canvi hi ha molta tirada al tema esportiu). Si bé estan planificats i executats
en  bona  part  els  més  de  85.000  m2  de  espais  lliures  Públics  en  sol  urbà
Consolidat PREVIST al POUM -equivalent a un Percentatge de gairebé el 25% del
sòl- no hi ha 1 Estructuració dels aquests i els Equipaments que conformin 1 eix
real,  ni  ha  una  centralitat  que  concentri  activitats  i  funcioni  com  un  eix
d’atracció, excepte la incipient Plaça Vila Romana.

La NII és la gran  barrera mental i física del municipi pendent de superar

Si bé la NII no resulta un problema en general per a la població de Sarrià de Ter a
causa de la transformació radical que ha patit, encara suposa una barrera per al
vianant i no convida a ser recorregut tot i ser una zona de concentració de sector
del moble , de gran pes per a l'economia municipal. La gent va en vehiculo privat
a tot Arreu (a 5 'a peu s'agafa el cotxe) malgrat que les distàncies són curtes i hi
ha  un  servei  d'autobús  ben  valorat.  Hi  ha  una  percepció  general  que  no és
agradable passejar per la ciutat: hi ha massa espais buit, molts cotxes, moltes
façanes cegues de la indústria.

Capacitat demostrada  d’articular projectes  per a l’obtenció de recursos i ajuts
d’administracions superiors.

Sarrià de Ter té experiència en el passat a la sol·licitud de subvencions de la
Generalitat per a la rehabilitació o millora de l'accessibilitat de l'entorn construït,
és a dir, hi ha un coneixement instal·lat a l'administració sobre com accedir a
determinades ajuts públics.

MANCA ESTRATÈGIA GLOBAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Oferta desconeguda pels potencials usuaris. No hi ha campanyes de comunicació
ni  de  promoció  orientada  a  l’activitat  local.    Alta  especialització  dels  locals
comercials

Hi ha un desconeixement generalitzat de l'oferta comercial existent a Sarrià de
Ter, no hi ha campanyes de comunicació ni de promoció de l'activitat econòmica
local. Predominen els petits comerços d'alimentació bàsica i l'especialització de
locals dedicats a perruqueries, especialització relacionada amb l'envelliment de
la població resident. Aquesta, a més, associat a aquest envelliment el tancament
del comerç tradicional ja que no és capaç de trobar relleu generacional en la
població resident a Sarrià de Ter.

Avantatges actuals:  fàcil aparcament, oficina bancaria 

Hi  ha  molts  valors  a  destacar  del  municipi  que  podrien  incrementar  el  seu
atractiu tant interna com externament: fàcil aparcament, activitat bancària que
cobreix municipis adjacents on no existeixen oficines de les principals entitats.

Manca relleu generacional al comerç tradicional

El cor comercial tradicional ha anat perdent atractiu progressivament, quedant
desvinculat dels equipaments i  els nous i  incipients focus de concentració de
l'activitat  comercial  estan  desconnectats  de  la  trama  urbana  consolidada.
L'hostaleria i restauració també estan sumides en aquest procés de decadència,
destinant els seus serveis principalment als conductors de pas i  transport de
mercaderies.

El preu de lloguer dels locals no és una avantatge competitiva. Una associació de
comerciants poc activa.

Els preus de lloguer del comerç en planta baixa són relativament elevats que,
combinat amb la manca de dinamisme a l'associació de comerciants (no la fan
servir), contribueix al progressiu deteriorament i abandó del comerç local.  En
aquest  sentit,  destaca  la  bona  relació  amb  l'Ajuntament  tot  i  que  en
determinades  ocasions  la  població  agrairia  que  es  faciliten  les  vies  de
participació Habitants-administració.

Activitat econòmica desvinculada dels equipaments de centralitat i de la trama
urbana. Descoordinació en horaris i dies d'obertura, no permet sinèrgies entre
usos i activitats

No hi ha una estratègia a l'hora d'establir ni pel que fa a horaris i dies d'obertura
d'activitats  comercials,  hostaleria  i  equipaments  que  es  tradueix  en  una
desconnexió total entre les activitats ofertades a la població i el desaprofitament
de les sinergies que es puguin produir entre establiment. El Cor i la Cooperativa,
però,  són  dels  pocs  exemples  que  han  sabut  combinar  aquests  usos  i  que,
gràcies a això, són reeixits.
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Espais d'activitat económica   en desús o infrautilitzats.

De l'anàlisi s'extreu que hi ha molts espais concebuts per al desenvolupament
d'activitat econòmica que es troben infrautilitzats o sense usar i que aquells que
avui estan en ús, sobretot a la zona del Carrer Major i voltants corren el risc de
deteriorar-se ràpidament.

 

MANCA UNA VISIÓ I ROL DEFINITS DE SARRIÀ DE TER DINS EL SISTEMA
URBÀ DE GIRONA

Manca d’un projecte de territori metropolità i d'impuls polític del sistema urbà de
Girona

Existeix  1  manca  de  projecte  de  territori  metropolità  que  no  té  aspecte  de
millorar fins que no hi hagi un veritable impuls polític per part dels municipis
integrants.

El sistema urbà es percebut en termes de competència pel que fa a comerç,
equipaments i serveix

L’àrea metropolitana es percep en termes de competència (Salt, Sarrià de Ter,
Girona, Sant Julià de Ramis) pel que fa a comerç, serveis i equipaments, en lloc
de en termes de cooperació.  Aquesta dinàmica és especialment visible en la
competència  entre  models  comercials  de  Salt  on  hi  pigues  de  format  gran  i
centre  comercial  i  Sarrià  de  Ter.  Existeixen  també  experiències  reeixides  de
cooperació metropolitana com és el cas del bus interurbanes entre Sant Julià i
Sarrià de Ter.

El riu és un potencial element vertebrador físic

Riu – especialització 

Relació amb el  riu inexistent /  tema de fons europeu per a carril  bici  (per la
banda contrària).

“Museitzar” fàbrica a prop del riu.

Sant Julià de Ramis – valors educatius a tot els temes dels municipis.

Tema arqueològic

Tema institut (en la zona d’equipaments)

Serveis  bàsics  als  AAEs  –  energia  elèctrica  i  telecos.  No  suport  des  de
l’ajuntament.

Baixa qualitat de l’espai públic en general al municipi i en particular als polígons.
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Els polígons atreuen “camioners” de pas i donen mala imatge (manca de gestió
dels espais) + aparcament de mercadillo// genera brutícia.

Tema paperera  –  l’elefant  blanc  a  l’habitació  que  ningú  veu!  Pla  de  soroll  i
pudors. Horaris de les indústries que generen sorolls.  La disposició de de les
àrees residencials i d’activitat no tenen això en compte.

Capacitat  financera  Sarrià  de  Ter  (quant  pressupost  hi  ha  per  a  inversió?  El
pressupost de l’ajuntament es de 3,9 M d’euros anuals).

Experiència de cooperació amb el desplegament del projecte de carrils bici (fons
europeus)

Iniciatives de promoció econòmica des de la Generalitat i   altres organismes:
RISC3CAT, XMES, INVESTIN.

La N-II connecta el Sistema Urbà de Girona.

Hi  ha  una  depuradora  i  una  planta  incineradora  propera;  i  la  deixalleria  i
empreses dedicades al reciclatge dins de de del municipi

SARRIÀ  DE TER TÉ EL  PERILL  DE ESDEVENIR CIUTAT DORMITORI,  UN
APÈNDIX RESIDENCIAL DE GIRONA

La població de Sarrià de Ter no hi veu atractiu pels de fora del municipi

Hi ha la percepció que Sarrià de Ter manca d'interès per a la població de fora, bé
sigui perquè no exhibeix els seus atractius de manera adequada o perquè ha de
desenvolupar les seves possibilitats comercials.

La  població  vinculada  a  la  activitat  industrial  tradicional  al  municipi  està
envellida. Arribada d’una nova població de famílies de professionals joves (que
treballen a fora)

La radiografia social és tal que: la població "industrial" ha envellit, Els fills ja no hi
viuen i els noves familias no tinença a els Perfils o ja arribin amb altres feines
(àrea d'influència sub urbanització de Girona), sense cap atractiu particular. La
inexistència de treballs adequats en què es pugui ocupar el nou perfil de gent
jove generi una impressió de desocupació que contrasta amb els nivells actuals
d'atur (Atur agost 2019: 6,54% )

Cada barri  funciona,  s’organitza  i  es  percebut  com una estructura  autònoma
aïllada. Els esdeveniments i els clubs esportius constitueixen una eina de cohesió
i inclusió social

El creixement històric de Sarrià de Ter i el planejament formulat i executat fins a
la  data  han  generat  una  disgregació  de  peces  urbanes  de  caràcter
predominantment  residencial  reforçant  la  tendència  "ciutat  dormitori"  que
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caracteritza  Sarrià  de  Ter.  Les  picabaralles  tradicionals  entre  barris  no  han
permès la formulació de propostes conjuntes estructurades que treballin per la
creació d'una visió unitària de Sarrià de Ter i el seu sorgiment com node atractiu
de  serveis  i  activitats.  En  l'últim  temps  través  dels  esdeveniments  i  clubs
esportius estan constituint una eina molt potent de cohesió i inclusió social a
Sarrià de Ter.

L'arribada  de  famílies  joves  de  classe  mitjana  treballadora  del  sector  de
l'educació o la sanitat aquesta generant un impacte positiu en el municipi, tot i
que els motius que els van portar a Sarrià de estan relacionats amb el que el
municipi en principi podria oferir-los si no amb la proximitat a Girona i el seu
hospital i els preus més baixos que a la capital, Girona.

Desajust entre oferta laboral i oferta d’habitatge al municipi

L'increment dels preus dels habitatges a Girona ha provocat el desplaçament de
joves  famílies  de  professionals  a  la  recerca d'allotjament  a  Sarrià  de Ter.  No
obstant això, aquests professionals es continuen havent de desplaçar a Girona
per treballar doncs l'oferta laboral de Sarrià de Ter no respon al seu nivell de
qualificació. Els treballadors que es desplacen diàriament per treballar a Sarrià
de  Ter  no compten amb possibilitats  d'allotjament  al  municipi  a  causa de  la
inexistència  d'habitatges  de lloguer  i  al  progressiu  increment  dels  preus que
s'està produint com a efecte col·lateral a la pujada dels de Girona.

Sarrià de Ter s'està desenvolupant en dues dinàmiques, la de la gent de tota vida
que té  un  sentiment  de  pertinença i  unió  molt  desenvolupats  i  la  dels  nous
pobladors que no se sumen als espais de trobada i tradicions del municipi.

3.2 La matriu DAFO
Fortaleses:

- El sentiment de pertinença i comunitat arrelats es reflecteix en els seus
clubs esportius i associacions de veïns actives i dinàmiques. La població,
en general  d'un nivell  adquisitiu mitjà, conserva el seu esperit lluitador
tradicional, organitzat i de fàcil mobilització. L'arribada de noves famílies
joves contribueix al creixement poblacional actual del municipi.

- Destaca  la  quantitat  de  serveis  públics  de  qualitat  disponibles  -i  que
s'atribueixen a la implicació de l'administració municipal- i la diversitat de
punts  d'atracció  detectats  per  la  població  local  tant  pels  habitants  del
municipi  com  pels  de  municipis  limítrofs.  Un  punt  fort  de  la  gestió
municipal és la poca burocràcia en comparació amb municipis més grans,
com Girona.

- Existeixen  espais  d'oportunitat  física:  gran  quantitat  d'espais  lliures
públics, àrees forestals, àrees urbanes buides o infrautilitzades i sòl urbà
delimitat per desenvolupar.
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- Sarrià de Ter es troba en una localització privilegiada pel que fa a Girona i
amb bona accessibilitat a través de transport públic i privat.

- Al municipi hi ha un teixit econòmic consolidat (encara que en estat de
progressiva degradació), amb àrees de concentració de sectors, com el del
moble o de petits tallers. Destaca, a més, la quantitat i diversitat d'espais
destinats a la gestió de residus al municipi i als municipis limítrofs.

Oportunitats:

- La instal·lació d'un nou institut i l'expansió de la UdG prevista en el nou Pla
Estratègic de la UdG.

- La pertinença de Sarrià de Ter al sistema urbà de Girona. Al sistema urbà
de  Girona  s'estan  produint  transformacions  que  poden  contribuir  al
desenvolupament  de  Sarrià  de  Ter:  l'expansió  de  la  ciutat  de  Girona,
l'existència  de  connexions  de  vianants  i  ciclistes,  la  florida  del  sector
creatiu a Sant Julià de Ramis, la creixent continuïtat de teixits urbans, la
bona comunicació amb França ...

- Xarxes d’impuls econòmic existents: InvestIn, Xmes, RISC3cat ... A més del
creixent interès d'inversors sobre l'àrea de Girona - Figueres i l'existència
de subvencions de la Generalitat per renovar el parc d'habitatges.

- El desenvolupament de noves tecnologies permès pal·liar les externalitats
negatives de la indústria pesant i obrir noves oportunitats de negoci.

Debilitats:

- L'envelliment de la població nascuda a Sarrià es tradueix en la manca
d'opcions d'oci jove, en la progressiva degradació de l'activitat comercial
de barri -els horaris i oferta es consideren insuficients- i de restauració,
sector  en  decadència.  És  causa  directa  del  debilitament  dels  teixits
productiu-comercials.

- Sarrià de Ter està immers en dinàmiques pròpies de ciutat dormitori. S'ha
convertit en una zona principalment de pas a causa de la NII i de parada
per als transportistes en el seu camí a o de França. La població resident no
treballa al municipi i viceversa, els treballadors de Sarrià de Ter no habiten
allà, és a dir, hi ha una disconformitat entre la demanda del mercat laboral
concretament  a  Sarrià  de  Ter  i  el  perfil  professional  predominant  al
municipi.  La  connexió  a  internet  i  les  xarxes  elèctriques  no  estan
preparades per donar servei en entorns professionals i hi ha la percepció
que els equipaments estan infrautilitzats. A més, és producte d'aquesta
dinàmica concreta la percepció d'inseguretat nocturna, ja que no és un
lloc concebut per a l'oci i el gaudi de l'espai públic. En l'últim temps s'ha
produït  una distorsió  del  mercat  immobiliari  causa de  la  proximitat  de
Girona i la pressió immobiliària que s'està produint sobre aquesta. El preu
del lloguer de locals comercials, així com els preus de compra d'habitatges
i locals, és elevat i no hi ha oferta de lloguer d'habitatges.
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- La qualitat de l'espai públic és deficient. La carretera nacional, si bé ha
estat  objecte  de  successives  millores,  segueix  constituint  una  barrera;
l'entorn  físic  de les  àrees d'activitat  econòmica està  descuidat,  és  poc
amigable per al vianant i ha afavorit la proliferació d'activitats il·legals; el
Passeig  del  Riu  que,  tot  al  projecte  de renovació recentment executat,
segueix  presentant  problemes;  hi  ha  una  escassetat  generalitzada  de
senyalització, amb especial èmfasi en els polígons del sector del moble ...
En definitiva,  Sarrià de Ter ha estat  concebuda per al  trànsit  rodat.  La
dificultat  de  finançament  complica  el  procés  desitjat  de  reconversió  i
adequació al vianant.

- Hi  ha  la  percepció  popular  que  Ajuntament  de  Sarrià  de  Ter  ha  vist
minvada la seva presència en el dia a dia del municipi, el que es reflecteix
en  mecanismes  de  participació  i  comunicació  amb  l'administració
percebuts com insuficients, en la manca de regulació de competència que
afecta el comerç tradicional i en la manca d'anticipació, com, per exemple,
l'absència d'estratègies per acollir nova població.

Amenaces:

- La  conjuntura  general  post  crisi  manté  nivells  considerables  d'atur  i
impulsa l'auge de les compres per internet - e-commerce -; perjudicant
d'aquesta manera al comerç local.

- El sistema urbà de Girona és encara un projecte poc articulat, hi ha un
escàs impuls  polític  per a l'àrea per manca de cultura de cooperació i
coordinació supramunicipals i una relació de competència entre Sarrià de
Ter i Salt.

- Sarrià de Ter es veu travessat per barreres transversals que constitueixen
un problema de connectivitat ecològica.

4 Estratègia i Pla d’Acció 

4.1 Relat de ciutat

Sarrià de Ter es troba en un punt d’inflexió en el seu desenvolupament. Al llarg
de la seva història recent els esdeveniments externs han acabat per condicionar
el municipi, fins al punt que la seva pròpia configuració física així ho expressa.
Les “coses” van anar passant, van anar arribant i es van anar “distribuint” amb
major o menor encert sobre el territori.

En aquests moments, Sarrià de Ter, i en particular el seu Ajuntament, estan en
disposició  de  marcar  una  diferència  en  les  maneres  d’operar,  de  prendre  la
iniciativa i liderar aquest punt d’inflexió. Sarrià de Ter compta amb un ventall de
valors – de connectivitat, de proximitat, compacitat i entorn natural – que a priori
li haurien de suposar un cert atractiu, però tanmateix els imaginaris dominants
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encara  pertanyen a  una altra  època,  de sorolls,  d’olors,  de  tràfic  pesant,  en
definitiva un imaginar d’indústria pesant tradicional. 

Una realitat que si bé ,en part, encara persisteix, compta avui en dia amb molts
mecanismes per  fer-la  compatible  en  un  esquema de  coexistència  activitat  i
residència, empresa i habitatge. El disseny i la tecnologia són grans aliats per
facilitar aquesta coexistència i  per obrir noves oportunitats en tots els espais
disponibles en el sí de la trama urbana. Però cal prendre mesures decidides i
urgents.  Aquest  Pla  d’Acció  vol  orientar  les  accions  amb  l’objectiu  comú  de
promoure aquesta convivència entre activitat i  residència i  garantir d’aquesta
manera un futur per Sarrià de Ter que passa per consolidar una realitat urbana
de qualitat i diversa:

Respecte de l’activitat econòmica: modernitzant i adequant les àrees d’activitat
econòmica, diversificant els sectors econòmics presents, i tenint cura i donant
protagonisme als projectes empresarials que ja hi són.

Respecte de la residència: millorant la qualitat de l’experiència urbana, creant
nous espais de referència i de centralitat, i facilitant i promovent un municipi a
peu, proper, amb oferta variada i cohesionat.

Es proposen 3 línies estratègiques de treball  – una específica dels AAEs,  una
orientada al  teixit  empresarial  i  comercial  present  al  municipi  i  la tercera de
relació  de  l’Ajuntament  amb  el  seu  entorn  –  altres  municipis  i  xarxes  de
cooperació i col·laboració.
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4.2 Línies Estratègiques

LE1. Adequació física de les àrees d’activitat econòmica de Sarrià de
Ter.

El principal objectiu d’aquesta línia estratègica és modificar el caràcter industrial
dels polígons d’activitat econòmica i substituir-lo per un de caràcter mixt, més
orientat a noves activitats més híbrides i de serveis on la distribució, la reparació
i  la  petita  producció  conviuen  amb  el  comerç  i  poden  ser  compatibles  amb
entorns residencials.

Aquest canvi d’orientació passa per una aposta de nau més petita i amb opcions
de flexibilitzar i compartimentar els espais edificats, per consolidar la façana i el
front de la NII i per integrar les àrees d’activitat econòmica amb la resta de la
estructura urbana.

A més, en aquesta línia es proposen accions que afecten a la NII, eix d'activitat
econòmica per excel·lència i element vertebrador de tots el polígons d'activitat
econòmica a  Sarrià  de Ter.  La  transformació  i  desenvolupament de les  AAEs
comportarà inevitablement canvis en la NII.

Aquesta línia estratègica es desplega en les següents actuacions:

A1.1. Impulsar la N-II com eix econòmic-aparador del municipi. 

A1.2. Identificar espais d’oportunitat en les àrees d’activitat econòmica (buits i
infrautilitzats).

A1.3.  Flexibilitzar  i  promoure  la  hibridació  i  la  mixtura  d’usos  en  les  àrees
d’activitat econòmica.

A1.4.  Millorar  la  qualitat  i  la  integració  paisatgística  de  les  instal·lacions
industrials del municipi.

A1.5.  Endreçar  les  àrees  d’aparcament  i  la  mobilitat  que  generen  les  àrees
d’activitat econòmica.

 

LE2.  Dinamització i  promoció de l’activitat econòmica del municipi –
reforçament de l’activitat existent i promoció d’espais d’oportunitat.

El  principal  objectiu  d’aquesta  línia  estratègica  és  donar  més  visibilitat  a
l’activitat present al municipi i crear mecanismes per promoure Sarrià de Ter i
poder  atreure  noves  propostes  i  projectes  empresarials.  Masses  vegades  la
promoció i  la dinamització econòmiques es centren en atreure i  cercar coses
noves, sense parar prou atenció a allò que ja està tenint lloc en un municipi.
Sarrià  de  Ter  manté  una  actors  econòmics  amb  ganes  d’implicar-se  amb  el
municipi i en realitat no hi ha millor política d’atracció d’inversió que el boca-
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orella.  Proposem tres  actuacions  que volen  potenciar  l’arrelament  i  posar  en
valor allò que passa a Sarrià de Ter per fer-ho servir de carta de presentació per
atreure nous projectes empresarials. El denominador comú de les actuacions és
la  importància  de  renovar  la  relació  entre  l’administració  –  l’Ajuntament  en
particular – i el sector privat, els empresaris i comerciants. L’èxit de Sarrià de Ter
en realitat els pertanys i depèn del nivell de compromís, esforç i confiança mútua
que puguin generar.  Es tracta de començar petit  i  anar assolint els diferents
objectius i fer partícips a tots els veïns del municipi. Les empreses i els residents
han de ser la mateixa cosa. 

Aquesta línia estratègica es desplega en les següents actuacions:

A2.1. Impulsar un programa per rejovenir l’activitat econòmica (per jubilació).

A2.1. Impulsar i fer de mediador pel traspàs d’activitats per jubilació promovent
la seva continuïtat.

A2.2.  Crear  una  taula  de  concertació  permanent  entre  les  empreses  i
l’Ajuntament.

A2.3. Definir un programa marc de treball entre el sector paperer i l’Ajuntament
de Sarrià de Ter (amb compromisos de millora de les instal·lacions, alhora de la
seva participació en accions pel municipi). 

LE3.  Construcció  i  interiorització  d'una  visió  metropolitana.
Posicionament de Sarrià de Ter. 

El  principal  objectiu  d’aquesta  línia  és  visualitzar  i  dotar  de  contingut  la
participació de Sarrià de Ter en el conjunt de xarxes i iniciatives al seu abast
existents al territori. Per raons de mida i de configuració del sistema urbà gironí,
la presència i rol de capitalitat de Girona és indiscutible, però no és menys cert
que Sarrià de Ter pot establir aliances i col·laboracions amb d’altres municipis
sobre lògiques de complementarietat, de col·laboració i cooperació.

La nova política de la UE de Cohesió aportarà suport i recursos a iniciatives en
territoris “perifèrics” i de mides mitjana i petita, en front de les grans ciutats,
basats  principalment  en  la  cooperació  i  coordinació  de  polítiques  públiques.
L’escassetat de recursos econòmics és compartida a tots els nivells de govern i
no és aliena la Generalitat, la Diputació però tampoc l’UE. Les iniciatives i xarxes
existents en el territori són espais de gran potencial per desplegar polítiques i
projectes amb esquemes de cooperació. Alhora la participació activa ha de servir
per mostrar el dinamisme intern del propi municipi fent-les servir d’aparador de
promoció. Les accions de la L2 per promoure una nova cultura de cooperació
públic-privada pot esdevenir una important carta de presentació i de visibilitat
pel posicionament de Sarrià de Ter.

Aquesta línia estratègica es desplega en les següents actuacions:
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A3.1.  Integrar i  posicionar  Sarrià  de Ter a les xarxes de promoció econòmica
existents.

A3.2. Impulsar – proactiu – políticament l'àrea metropolitana de Girona (sistema
urbà gironí).
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Línies
estratègiques

Actuacions a impulsar D/I/
P

Agents
líders

Prioritza
ció

Cost
d’inversi
ó

LE1.  Adequació
física de les àrees
econòmiques  de
Sarrià de Ter

A1.1.  Impulsar  la  N-II  com  eix  econòmic-aparador  del
municipi. 

Ajuntament

A1.2. Identificar espais d’oportunitat en les àrees d’activitat
econòmica (buits i infrautilitzats).

Ajuntament

A1.3. Flexibilitzar i promoure la hibridació i la mixtura d’usos
en les àrees d’activitat econòmica.

Ajuntament
+
empresaris

A1.4. Millorar la qualitat i la integració paisatgística de les
instal·lacions industrials del municipi.

Ajuntament
+ propietaris

 

A1.5.  Endreçar  les  àrees  d’aparcament  i  la  mobilitat  que
generen les àrees d’activitat econòmica.

Ajuntament
+
empresaris

LE2.  Dinamització
i  promoció  de
l'activitat
econòmica  al
municipi de Sarrià
de Ter.

A2.1.  Impulsar  un  programa  per  rejovenir  l’activitat
econòmica (per jubilació).

Ajuntament
+ propietaris

A2.2. Crear una taula de concertació permanent entre les
empreses i l’Ajuntament.

Ajuntament
+
empresaris

 

A2.3. Definir un programa marc de treball  entre el  sector
paperer i l’Ajuntament de Sarrià de Ter (amb compromisos
de  millora  de  les  instal·lacions,  alhora  de  la  seva
participació en accions pel municipi). 

Ajuntament 

LE3. Construcció i
interiorització
d'una  visió
metropolitana.
Posicionament  de
Sarrià de Ter.

A3.1.  Integrar  i  posicionar  Sarrià  de  Ter  a  les  xarxes  de
promoció econòmica existents.

Ajuntament 

A3.2. Impulsar – proactiu – políticament l'àrea metropolitana
de Girona (sistema urbà gironí).

Ajuntament 

Cost d’inversió
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No comporta una inversió significativa
Realitzables  amb  els  recursos  i  programes  d'inversió
existents
Requereixen inversió extra i de sistemes de finançament
alternatius

Caràcter de les actuacions
Diagnosi
Implementació
Política

Nivell de priorització
Opcional
Necessari
Urgent
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4.3 Actuacions

LE1. Adequació física de les àrees econòmiques de Sarrià de Ter

A1.1. Impulsar la N-II com eix econòmic-aparador del municipi.

Antecedents
D’acord amb l’anàlisi dels capítols anteriors, es posa de manifest la manca de
pols d’atracció (elements patrimonials,  equipaments,  punts de trobada...)  que
destaquin  i  que  funcionin  com  a  element  aglutinador  de  la  vida  urbana  i
l’activitat comercial del municipi. De fet, els pocs elements d’atracció existents
com  són  les  àrees  comercials  o  els  equipaments  esportius  no  es  reforcen
mútuament.  Són  peces  aïllades  en  un  context  anodí.  L’element  de  més  pes
identitari en l’imaginari col·lectiu de Sarrià és la indústria paperera, reforçant la
idea industrial del municipi, però alhora tampoc existeix cap relació afectiva pel
patrimoni industrial del municipi. 

Tanmateix, el municipi es veu travessat a tot el llarg per una via rodada que ha
anat perdent, amb la construcció de la AP-7, el seu caràcter de via segregada
d’alta capacitat i ara actua de connector entre Sarrià de Ter i els municipis del
seu  entorn.  Aquesta  situació  propicia  un  nou  rol  per  a  la  antiga  NII,  com a
aparador  de  Sarrià  de  Ter,   a  escala  tant  local,  com  supramunicipal.  Les
discontinuïtats i els espais lliures al teixit urbà generats per l’antic accés a l’AP7,
en la cruïlla amb la NII són un espai d’oportunitat per construir i consolidar una
identitat local renovada. 

Per a l’atracció i el bon funcionament de l’activitat econòmica supramunicipal,
així  com per  a  la  promoció  del  comerç  local  i  la  qualitat  de vida present  al
municipi de Sarrià resulta de vital importància l’imaginari col·lectiu que es té del
municipi més enllà dels seus límits. 

Objectius
• Resoldre la falta d’un element identificador positiu de l’activitat econòmica

i qualitat de vida de Sarrià de Ter.
• Aprofitar  la  presència  actual  de  l’NII  i  la  seva  capacitat  d’aparador  i

atracció per a convertir-la en una espina dorsal del municipi que relligui
els teixits de Sarrià i impulsi l’activitat econòmica que s’hi localitza. 

• Dotar  Sarrià  de  Ter  d’una  nova  centralitat  relacionada  amb  l’NII  que
unifiqui i col·labori en revitalitzar la connectivitat a peu dels diferents pols
d’atracció del municipi, propiciant la reactivació del comerç local.  

Mesures
Es proposen tres àmbit d’incisió per impulsar el nou eix econòmic:

a) Modificació de la secció de la NII

- Redissenyar la secció de la NII. Estudi dels límits obsolets i transformables en
noves oportunitats d’espai urbà de la NII al llarg del seu recorregut per Sarrià
de Ter,  potenciar  els desplaçaments a peu i  en bicicleta (ampliar  voreres,
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superar  discontinuïtats,  arbres  i  llocs  d’ombra,  parades  d’autobús,
banderoles, etc). 

- Desplegar unes primeres accions d’urbanisme tàctic provisionals, prohibició
d’aparcaments…)  a  l’espera  de  la  redacció  i  aprovació  dels  projectes
d’urbanització definitius.

- Modificació del planejament vigent d’acord als resultats obtinguts dels estudis
generats amb la present acció.

- Redissenyar els  paràmetres urbanístics dels límits de la N-II, potenciant una
major altura de les edificacions per remarcar el seu paper estructurador, i
impulsar els ajustos que siguin necessaris en el POUM.

b) Nova centralitat

- Estudi per a la localització d’un espai urbà de nova centralitat al llarg de l’NII:
valoració dels espais d’oportunitat al llarg de la NII (especialment en l’àmbit
central entre pavelló esportiu i biblioteca) per a la creació d’un espai urbà que
funcioni com a un nou punt focal d’atracció que connecti els teixits econòmics
i residencials dels dos costats de l’NII i aprofiti la seva visibilitat per convertir-
se en un nou punt identitàri de Sarrià, atractor de residents i d’inversió.  Es
proposa en relació amb aquesta mesura, treure  les dues rotondes del centre
del municipi i semaforitzar les interseccions, prioritzant el peató. 

c) Unificació visual polígons d’activitat econòmica

- Realitzar un Estudi de detall per definir una estratègia visual unitària en les
façanes  que  donen  a  la  NII  en  aquells  àmbits  d’ús  exclusiu  d’activitat
econòmica.

Àmbit d’aplicació
Terme municipal de Sarrià de Ter

Agents implicats
Impulsors: Ajuntament  de  Sarrià  i  tots  els  responsables  de  matèries  de
mobilitat,  espai  públic  (manteniment  de  via  pública),  serveis  d’urbanisme  i
territorials, i de serveis de subministrament.

Beneficiaris: Empreses  de  Sarrià  de  Ter,  veïns  de  Sarrià  de  Ter,  possibles
inversors. 

Calendari
Entre 6 i  8 mesos per a l’elaboració dels estudis de redisseny de la secció i
paràmetres urbanístics de l’NII.

Entre 2 i 6 mesos des de l’inici dels estudis anteriors pel desplegament d’accions
de transformació temporal/provisional o de caràcter permanent. (en funció dels
recursos disponibles).

Entre 3 i 6 mesos per a la realització d’un estudi de detall per a la implementació
d’una estratègia visual unitària dels polígons d’activitat econòmica a la façana
de l’NII. 

Pressupost
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10.000 / 12.000 € per diferents estudis de detall (a determinar en funció del seu
abast).
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A1.2. Identificar espais d’oportunitat en les àrees d’activitat econòmica
(buits i infrautilitzats).

Antecedents
Es  detecta  en  la  diagnosi  del  present  Pla  d’Acció  la  recurrent  percepció
d’abundància  de  locals  i  solars  buits  o  infrautilitzats,  lligada  a  la  falta
d’informació contrastada actualitzada. 

La transformació dels espais buits o infrautilitzats podrien repercutir en espais
d’oportunitat per a l’activitat econòmica del municipi, tenint un impacte directa
sobre l’oferta i la capacitat d’atracció del municipi. 

Així  mateix  es  detecta  una  problemàtica  de  deslocalització  de  l’activitat
econòmica,  havent-hi  àmbits  exclusius d’activitat  econòmica en localitzacions
poc estratègiques enmig de la trama urbana.

Objectius
Identificar espais d’oportunitat per a la implantació de nova activitat econòmica
al municipi o per al reforç de l’existent. 

Concentrar i reordenar l’activitat econòmica existent per a millorar i potenciar
sinèrgies i atraure noves inversions. 

Mesures
- Realitzar d'un cens d'espais d'oportunitat buits o infrautilitzats. Partirà de la

detecció,  caracterització  i  localització  de  naus  i  locals  sense  ús  o
infrautilitzats. 

- Impulsar un Pla de reordenació de les activitats econòmiques (possibilitats de
reallotjament  i  ajust  de  les  activitats  existents).  Aquesta  acció  busca
optimitzar  els  espais  d’activitat  econòmica,  buscar  concentracions  i
especialitzacions  per  economies  d’escala  i  per  optimitzar  els  espais
disponibles  i  treballar  per  crear  sinèrgies  entre  empreses  i  activitats.  Per
exemple, la Universitat de Girona compta amb un projecte per a l'establiment
d'empreses de l'àmbit informàtic que podria ser interessant per a Sarrià de
Ter.

Àmbit d’aplicació
Terme municipal de Sarrià de Ter

Agents implicats
Impulsors: Ajuntament  de  Sarrià  i  tots  els  responsables  de  matèries  de
mobilitat,  espai  públic  (manteniment  de  via  pública),  serveis  d’urbanisme  i
territorials, i de serveis de subministrament.

Beneficiaris: Empreses  de  Sarrià  de  Ter,  veïns  de  Sarrià  de  Ter,  possibles
inversors.

Calendari
Entre 6 i 8 mesos per a l’elaboració del cens d’espais d’oportunitat. 

Entre 3 i 6 mesos per al desenvolupament del Pla de reordenació de les activitats
econòmiques. 
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Pressupost
Amb recursos de personal propi.
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A1.3. Flexibilitzar i  promoure la hibridació i  la mixtura d’usos en les
àrees d’activitat econòmica.

Antecedents
La localització actual dels Polígons d’Activitat Econòmica en relació a la trama
urbana de Sarrià reforça la desfragmentació actual del teixit residencial i l’ús de
l’espai  públic  del  municipi.  Així  mateix,  un  gran  nombre  de  les  empreses
localitzades als polígons responen a tipologies comercials, de serveis o de petits
tallers,  usos  que  es  veurien  beneficiats  per  la  convivència  amb  el  teixit
residencial (com passa a altres àmbits del municipi). 

S’extreu  de  la  diagnosi  que  tot  i  que  es  relaciona  Sarrià  amb  un  municipi
industrial,  l’activitat  econòmica  majoritària  dels  àmbits  exclusius  d’activitat
econòmica no genera externalitat negativa. I que Sarrià disposa de sòl industrial
a la perifèria del teixit urbà que  podria acollir tota activitat incompatible amb
l’ús  residencial.  Així  doncs  es  conclou  que  la  introducció  d’usos  mixtes
econòmics i residencials als actuals AAEs beneficiaria considerablement el teixit
econòmic  del  municipi  alhora que col·laboraria  a resoldre  la  problemàtica  de
desconnexió entre barris latent al municipi. 

Objectius
• Estudiar les tipologies compatibles amb les activitats PDR d’acord a les

demandes  dels  sectors  d’activitat  (especialment  en  els  àmbits  més
propers a la trama urbana actual) i  a la demanda residencial actual
(per tal de garantir la viabilitat econòmica de l’operació) que permetin
incrementar  la  intensitat  de  l’ocupació,  agregar  parcel·lacions  o
subdividir  la  existent  segons  es  consideri  més adequat  pel  projecte
global del municipi. 

• Proposar  una nova configuració urbanística per les  AAE actuals  que
reforci l’activitat econòmica municipal i supramunicipal de Sarrià.   

Mesures
- Estudiar els requeriments de la demanda (en tipologia, en restricció d’usos,

costos-preus, adaptabilitat, etc...)

- Traslladar aquests requeriments a uns paràmetres urbanístics i impulsar els
ajustos que siguin necessaris en el POUM.

Àmbit d’aplicació
Polígons d’Activitat Econòmica de Sarrià de Ter. 

Agents implicats
Impulsors: Ajuntament  de  Sarrià  i  tots  els  responsables  de  matèries  de
mobilitat,  espai  públic  (manteniment  de  via  pública),  serveis  d’urbanisme  i
territorials, i de serveis de subministrament. 

Beneficiaris:  Empreses  de  Sarrià  de  Ter,  veïns  de  Sarrià  de  Ter,  possibles
inversors.

Calendari
9 /12 meses
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Pressupost
12.000 / 18.000 – Estudi de tipologies i la translació a modificacions de POUM.

A1.4. Millorar la qualitat i la integració paisatgística de les instal·lacions
industrials del municipi.

Antecedents
La paperera de Sarrià de Ter és el patrimoni industrial més reconegut de Sarrià
de  Ter,  i  tanmateix  ocasiona  un  impacte  urbà  important  en  la  vivència  i
connectivitat del municipi. 

Hinojosa  disposa  actualment  d’un  pla  per  a  la  mitigació  de  les  externalitats
negatives ocasionades per la seva implantació, tanmateix actualment encara no
s’ha pogut arribar a complir la totalitat dels criteris ambientals establerts i és
necessari un seguiment fins a la reducció total de la problemàtica. 

Així  mateix  la  presencia  d’activitat  econòmica  en  sòls  sense  urbanitzar
repercuteix negativament en la qualitat dels polígons econòmics del municipi.  

Objectius
Estudiar  les  possibilitats  d’integració  paisatgística  de  l’industria  existent  en
l’entorn urbà procurant convertir problemàtiques en oportunitats o bé mitigant el
seu impacte. 

Mitigar l’impacte negatiu d’algunes indústries en la trama urbana tant a nivell
visual com per externalitats negatives.  

Millorar la qualitat dels àmbits d’activitat econòmica.

Mesures
- Realitzar un estudi de detall  per millorar o reconvertir en positiu l'impacte

visual de la paperera a la trama urbana del municipi.
- Formular un projecte de reorganització de la mobilitat interna i accessos de

l'activitat industrial (especialment en l’entorn de la paparera).
- Establir/revisar  mesures  d'eliminació  de  les  externalitats  negatives  de  la

indústria pesada associada a el sector paper. (Posada en marxa i / o revisió
d'un Pla de mitigació per  al  soroll  i  olors  que reguli  intensitat,  horaris  de
sorolls ...).

- Mitigació de l'impacte perceptiu del  límit de la indústria al  N-II  mitjançant
l'obertura  d'un  carrer  a  l'interior  de  l'illa  industrial  de  la  paperera,  en  la
parcel·la cadastral nord, connectant la N-II amb el carrer Josep Flores.

- Impulsar  els  projectes  d’urbanització  pendents  en  les  diferents  àrees
d’activitat econòmica.

Àmbit d’aplicació
Polígons d’Activitat Econòmica de Sarrià de Ter. 

Agents implicats
Impulsors: Ajuntament  de  Sarrià  i  tots  els  responsables  de  matèries  de
mobilitat,  espai  públic  (manteniment  de  via  pública),  serveis  d’urbanisme  i
territorials, i de serveis de subministrament.
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Beneficiaris: Empreses  de  Sarrià  de  Ter,  veïns  de  Sarrià  de  Ter,  possibles
inversors.

Calendari
Entre 6 i  8 mesos per l’estudi  de detall  i  el  projecte de reorganització de la
mobilitat interna de la paperera. 

Entre 6 i 9 mesos per a l’eliminació de les externalitats negatives actuals de la
indústria establerta actualment a la paperera. 

Entre 3 i 6 mesos per a la realització del projecte d’urbanització i l’obertura d’un
carrer a la illa de la paperera. 

Pressupost
(a determinar  en funció de si  s’externalitza o es demana la implicació de la
empresa paperera (A2.3)

A1.5. Endreçar les àrees d’aparcament i la mobilitat que generen les
àrees d’activitat econòmica.

Antecedents
D’acord amb l’anàlisi fet de la documentació, les enquestes i el treball de camp
del municipi, es detecta  una falta d’estratègia global en la localització de les
àrees d’aparcament en relació als punts d’atracció ciutadana i a la potenciació
d’eixos de prioritat de vianants que reforcin el comerç local. 

La disposició de l’activitat a l’interior d’algun dels AAE dificulta la connexió dels
teixits urbans residencials amb la conseqüent repercussió en el teixit econòmic
local. De la mateixa manera, es detecta en la diagnosi una problemàtica puntual
d’aparcaments  indeguts  en  àmbits  d’activitat  econòmica  que  perjudica  els
comerços establerts. 

Tant el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat - Agenda 21 (2011) com l’Estudi
d’Avaluació de la Mobilitat Generada del POUM (2016) ja plantegen la necessitat
de creació d’eixos de prioritat pel vianant, però no els configuren però d’acord
amb  una  lògica  global  que  tingui  en  consideració  el  reforç  de  l’activitat
econòmica municipal amb una projecció de futur pel municipi de Sarrià.

Objectius
Elaboració d’un nou Pla de mobilitat per a Sarrià de Ter d’acord a una estratègia
de revitalització urbana i econòmica global. 

Mesures
- Estudi per a la reorganització el sistema viari municipal, per tal de potenciar

carrers connectors estratègics amb vialitat prioritària pel vianant. Reduint-hi
els  aparcaments  i  aplicant  una  estratègia  global  de  municipi.  Prendre  en
consideració  aquells  punts  d’atracció  ciutadana  (equipaments,
concentracions  comercials  existents...)  amb  l’objectiu  de  reduir  l’ús  del
vehicle per a distàncies curtes i incrementar la presència en l’espai urbà.  

- Modificació del POUM per a la millora de la connectivitat a peu i en bicicleta
de l’entorn del torrent de Can Guilana mitjançant l’obertura d’un o varis vials

69



Pla d’Acció per a la dinamització de les àrees d’activitat econòmica de Sarrià de Ter.
Duatis arquitectes. Urban-facts.

a l’interior del  Polígon d’Activitat Econòmica actual que continuïn la trama
existent (carrers de Flaçà, de la Riba i de Gelida a la banda sud, i carrers
Roger  de  Flor  i  Joan  Fuster  i  Ortells  al  costat  nord)   i  garanteixin  la
comunicació d’ambdues bandes del  torrent,  posant alhora en valor aquest
espai natural.   

- Incrementar  la  vigilància  dels  vehicles  aparcats  indegudament  ens àmbits
d’activitat econòmica. Acordar hores de pas de control amb els comerciants i
empresaris de l‘àmbit.

Àmbit d’aplicació
Terme municipal de Sarrià de Ter

Agents implicats
Impulsors: Ajuntament  de  Sarrià  i  tots  els  responsables  de  matèries  de
mobilitat,  espai  públic  (manteniment  de  via  pública),  serveis  d’urbanisme  i
territorials, i de serveis de subministrament.

Beneficiaris: Empreses  de  Sarrià  de  Ter,  veïns  de  Sarrià  de  Ter,  possibles
inversors.

Calendari
Entre 6 i 8 mesos per a l’elaboració de l’estudi de reorganització de les àrees
d’aparcament municipals.

Entre 8 i 12 mesos per a la modificació del AAE de l’entorn del torrent de Can
Guilana. 

Entre 1 i 2 mesos per a la implementació de l’acord dels horaris de control i
increment de vigilància dels aparcaments indeguts als AAE. 

Pressupost
Recursos interns o subvenció associada a temes de mobilitat de la Diputació de
Girona.
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LE2.  Dinamització  i  promoció  de  l'activitat  econòmica al  municipi  de
Sarrià de Ter.

A2.1.  Impulsar  un  programa  per  rejovenir  l’activitat  econòmica  (per
jubilació).

Antecedents
L'activitat  comercial  tradicional  a  Sarrià  de  Ter  s'ha  anat  deteriorant
progressivament  en  els  darrers  anys,  arribant  a  comptar  en  l'actualitat  amb
aproximadament 107 solars, naus i locals comercials sense ús. Aquest fet sumat
amb el progressiu envelliment de la població del municipi ha ocasionat que el
barri de Sarrià de Baix sigui la zona més afectada i el Carrer Major el màxim
exponent  d'aquesta  decadència.  Un  dels  processos  pels  quals  els  locals  es
queden buits és per l'absència de substitució de les activitats econòmiques que
cessen per la jubilació dels seus propietaris. L'actual arribada de població jove no
és la solució a aquest problema ja que els nous habitants arriben a Sarrià amb
els seus propis llocs de treball.

Objectius
Promoure el rejoveniment del teixit econòmic de Sarrià de Ter i la seva adaptació
a les noves necessitats i demandes de la població resident.

Mesures
- Elaborar  un  mapa de  les  activitats  econòmiques  (comercials  i  altres)  que

permeti actuar anticipadament als tancaments per jubilació.  

- Desplegar una enquesta de serveis i  activitats que la població demanda a
Sarrià de Ter per disposar d’un inventari de la demanda potencial, que pot
ajudar a adequar i/o substituir activitats en cas de jubilació. 

- Estudiar  i  valorar  ajuts  per  facilitar  el  traspàs  abans  de  la  cessació  de
l'activitat,  el  canvi  d'ús  o  la  transformació  de  l'espai  físic  per  a  la  seva
adaptació a les noves necessitats.

- Dissenyar una estratègia de l’oferta comercial que inclogui: la reorganització
dels horaris d'obertura, la diversificació de l'oferta comercial i les campanyes
de promoció i visibilització.

Àmbit d’aplicació
Tot el terme de Sarrià de Ter, amb especial atenció al barri Sarrià de Baix pel qual
es proposaran mesures concretes.

Agents implicats
Ajuntament  de  Sarrià  de  Ter:   Promoció  econòmica,  urbanisme  i  hisenda
municipal.  / Petits empresaris – Associacions 

Calendari
9 mesos d’elaboració de material de base i 9 mesos de posada en marxa del
Programa.

Pressupost
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Pressupost: mínim de dos anys d’un tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica
local (Gencat o Diputació de Girona).

A2.2. Crear una taula de concertació permanent entre les empreses i
l’Ajuntament.

Antecedents
En el desenvolupament d’aquest treball s’ha pogut constatar la percepció que
certes empreses instal·lades al  municipi  de Sarrià de Ter han vist minvada la
seva capacitat de comunicació amb els representants de municipi. Tanmateix, la
majoria d'aquestes desitgen contribuir socialment al municipi i ser reconegudes
pels seus habitants com un valor. 

Objectius
Canalitzar  tant  les  demandes  per  part  dels  empresaris  com  propostes  de
participació  activa  en  la  dinamització  i  promoció  de  Sarrià  de  Ter.  Cal  tenir
present i  adequar el  format de la taula per garantir les dues vessants:  la de
recollida de precs i sol·licituds (que s’hauran de resoldre i donar-hi comptes) i la
de propostes i petits projectes de col·laboració públic-privat (de dinamització i
promoció de Sarrià de Ter).

Mesures
- Crear la taula permanent de concertació entre l'administració pública i el

sector econòmic:
 Assignar  una persona de referència a l’Ajuntament a la

qual  es puguin dirigir  i  dinamitzi  el  funcionament de la
taula de concertació.

o Visitar totes les empreses/comerços per convidar-los a participar amb
un  petit  document  (díptic)  que  presenti  la  creació  de  la  taula  –
objectius, periodicitat, resultats esperats.

- Actualitzar el Cens d’activitats (del 2016) per un padró continu a partir de les
visites prèvies a la conformació de la taula.

- Funcionament de la taula:
o Elaborar un ordre del dia previ a cada taula i que es comuniqui amb

antelació  que  reculli  els  punts  a  tractar  –  pocs  punts  i  quan  més
concrets millor – en 3 apartats: resposta i actuacions dutes a terme per
l’Ajuntament d’incidències que s’hagin pogut recollir; proposta d’una
línia  d’acció conjunta –  un projecte  o  mesura  de cooperació  públic-
privat – i un apartat de precs i preguntes.

o Començar per qüestions que afectin directament tant el funcionament
com els espais on operen aquestes activitats. Es tracta d’anar creant
una cultura de participació i de confiança mutus. 

o Cada  reunió  ha  de  concloure  amb  un  document  de  compromisos  i
tasques assignades amb terminis i responsables.

- Elaborar un kit de benvinguda per a tota nova activitat econòmica que
s'instal·li  al  municipi  que  inclogui  la  localització  dels  espais  d'activitat
econòmica preexistents al municipi, tant d'empreses com d'entitats.
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- Dedicar un espai al web de l'ajuntament a la taula de concertació on es
podrà obtenir informació sobre el seu funcionament, participants, dates de
realització, fulles de compromisos adoptats, etc.

- Organitzar, com a part cooperació públic-privat, propostes que permetin
sumar  esforços  (crear  sinèrgies)  entre  les  diferents  activitats  que  es
desenvolupen al municipi: sponsors d’equips, fer coincidir campanyes de
comerç al carrer amb dies d’esport i d’afluència de persones, etc.

Àmbit d’aplicació
Tots els empresaris i comerciants amb activitat a Sarrià de Ter ( incloure també
els propietaris de sòl i de naus que no siguin empresaris o comerciants).

Agents implicats
Ajuntament  de  Sarrià  de  Ter:  Promoció  econòmica,  urbanisme  i  hisenda
municipal.

Totes les empreses o propietaris d'espais d’activitat econòmica.

Calendari
2 mesos per a la posada en marxa de la taula.

Periodicitat definida de la taula.

Pressupost
Elaboració amb recursos propis – cens, visites a les empreses, dinamització de la
taula i seguiment.

Cost associat a la posada en marxa de la “pestanya” de la Taula al  web del
municipi  i  manteniment  (fa  part  de  la  contractació  que  pugui  existir
d’actualització del web).

A2.3.  Definir  un programa marc  de  treball  entre  el  sector  paperer  i
l’Ajuntament  de  Sarrià  de  Ter  (amb  compromisos  de  millora  de  les
instal·lacions, alhora de la seva participació en accions pel municipi). 

Antecedents
L’imaginari  col·lectiu  associat  al  municipi  de  Sarrià  de  Ter  està  lligat  a  la
presència de la indústria paperera. Una activitat que alhora aporta importants
ingressos a l’administració local – via IBI i IAE – i externalitats negatives – de
soroll i pudors – principal objecte de les queixes de la població de Sarrià de Ter.
Els  responsables  de  la  paperera  han  expressat  la  seva voluntat  d’esmenar  i
reduir el màxim possible totes aquestes molèsties alhora que cercar noves vies
de col·laboració i implicació de l’empresa amb el territori i la seva població. El
context actual  de reducció dràstica del  plàstic d’un sol  ús reobre un món de
possibilitats al sector del paper (que apareix com un dels principals substituts).

Objectius
• Revertir la imatge tant de Sarrià de Ter com de la indústria paperera. 
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• Establir  un  marc  de  treball  amb  la  empresa  paperera  per  la  seva
implicació en la promoció i dinamització de Sarrià de Ter, i en particular del
seu teixit empresarial.

Mesures
- Co-dissenyar  un  pla/programa  amb  una  temporalitat  –  anual/bianual  –

d’accions a dur a terme tant de millores de les pròpies instal·lacions, com
d’implicació en activitats del municipi. Una llista de compromisos dels quals
es pugui donar comptes públicament de manera conjunta.

- Estudiar la possibilitat d’un projecte d’equipament de “fab-lab” (ateneu de
fabricació) d’objectes relacionats amb el paper (prototips /cultura de makers/
disseny,  reciclatge,  etc...).  Per  això,  caldria  estudiar  el  potencial  d’aquest
tipus d’equipament per motivar el jovent del municipi, com un mecanisme
d’integració  i  arrelament  al  municipi,  per  potenciar  petits  projectes
d’emprenedoria i amb la possibilitat de vincular-ho amb escoles i la pròpia
Universitat.

Àmbit d’aplicació
Sarrià de Ter.

Sector paperer (producció i packaging) – Universitat de Girona.

Agents implicats
Ajuntament  de  Sarrià  de  Ter:  Promoció  econòmica,  urbanisme  i  hisenda
municipal. 

Empresa paperera – Hinojosa.

Calendari
Entre 4/6 mesos per a l’elaboració del pla/programa marc de treball. Revisions
periòdiques a la finalització de les diferents accions per a la seva presentació
pública.

En funció de la durada del Pla/programa (12 a 24 mesos revisable).

Pressupost
Les mesures es podran finançar a partir del pressupost destinat a responsabilitat
social corporativa de l'empresa Hinojosa. (acordar una quantitat anual per poder
treballar).
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LE3.  Construcció  i  interiorització  d'una  visió  metropolitana.
Posicionament de Sarrià de Ter. 

A3.1.  Integrar  i  posicionar  Sarrià  de  Ter  a  les  xarxes  de  promoció
econòmica existents.

Antecedents
Hi ha xarxes d'impuls econòmic a diferents escales, des de la Generalitat fins a
nivell  comarcal  del  Gironès  i  que  tenen  per  objecte  la  promoció  i  el
desenvolupament d'activitats econòmiques en el territori. Encara que Sarrià de
Ter ja forma part d'algunes, com InvestIn, es podria treure més profit d'aquesta
integració i fins i tot arribar a integrar-se a altres com, per exemple, RISC3cat o
Xmess.

Aquestes xarxes ofereixen des d’assistència en projectes d'expansió i seguiment
de les inversions de les empreses que s'instal·len en el municipi, fins a suport per
a  la  internacionalització  i  visibilització  de  les  activitats  econòmiques  dutes  a
terme a Sarrià de Ter o dels espais potencials al municipi per a la implementació
de noves activitats econòmiques.  Algunes d'aquestes xarxes,  a més, inclouen
l'assessorament d'agents immobiliaris.

Objectius
• Identificar línies d’interès de Sarrià de Ter de la seva participació amb les

diferents xarxes existents per: 

posicionar  –  donar  a  conèixer  –  els  espais  vacants  d’oportunitat  al
municipi; 

fer  promoció  de  les  activitats  i  iniciatives  que  l’ajuntament  està
desenvolupant en col·laboració amb els empresaris/comerciants – per fer
visible  i  posar  en  valor  el  compromís  del  municipi  amb  els  sectors
econòmics –; 

atreure inversors – entrar en el radar d’aquells que busquen ubicacions
per projectes empresarials nous que arriben a Catalunya.

• Obtenir suport de tot tipus, tècnic, financer, de promoció per a l’atracció
de noves instal·lacions  i  de posar  en coneixement dels  espais  vacants
d’oportunitat al municipi. 

Mesures
- Identificar  totes  les  xarxes  de  promoció  econòmica  existents  i  el  que

ofereixen cadascuna d’elles.

- Dissenyar una estratègia de treball de Sarrià de Ter per a cadascuna de les
xarxes per assolir els objectius d’aquesta actuació. amb els objectius de: 

- Convidar / fer una visita a les persones que coordinen o dinamitzen la Xarxa a
Sarrià de Ter per posar en coneixement les accions que s’estan impulsant en
relació a la promoció i dinamització econòmiques al municipi.
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Àmbit d’aplicació
Sarrià de Ter.

Agents implicats
Ajuntament  de  Sarrià  de  Ter:  Promoció  econòmica,  urbanisme  i  hisenda
municipal. 

Participants de la taula de concertació permanent.

Calendari
6/9 mesos per a l’elaboració d’una estratègia per part de l’Ajuntament de Sarrià
de Ter i del material necessari.

Pressupost
Informe sobre xarxes de promoció econòmica a Catalunya (recursos propis).

Quota de subscripció a xarxes al voltant dels 250-300 € / any.

A3.2. Impulsar – proactiu – políticament l'àrea metropolitana de Girona
(sistema urbà gironí).

Antecedents
El sistema urbà de Girona comprèn un total de 14 municipis i es consolida el
2010  amb  l'aprovació  del  Pla  Director  Urbanístic,  on  s'estableixen  una  sèrie
d'estratègies pel desenvolupament conjunt del territori. No obstant això, tot i la
validesa i caràcter vinculant d'aquest document, són poques les iniciatives que
s'han arribat a implementar de manera conjunta i amb una visió metropolitana
en el sistema urbà. Existeixen alguns exemples, com ara la gestió conjunta de
sistema d'autobusos públics entre Sant Julià de Ramis i  Sarrià de Ter, que no
deixen  de  ser  experiències  anecdòtiques  i  que  no  constitueixen  un  sistema
d'actuació recurrent. 

Objectius
• Construir aliances des de Sarrià de Ter amb els municipis que conformen

el sistema urbà de Girona, amb tots o una part d’ells. Aquells amb que es
comparteixin  alguns  elements  (mida,  reptes,  continuïtats  físiques,  etc.)
cercant economies d’escala, complementarietats i complicitats.

• Guanyar visibilitat i construir (definir) un rol de Sarrià de Ter en el conjunt
del sistema urbàà.

Mesures

- Establir un primer contacte amb els tècnics (economia i urbanisme) dels
diferents  municipis  que  conformen  el  sistema  urbà.  (potser  començar
millor amb els municipis petits) per copsar l’interès d’una trobada formal i
identificar temes d’interès.
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- Organitzar  a  Sarrià  de  Ter  una  "Jornada  del  sistema  urbà  de  Girona"
aprofitant els 10 anys de l’aprovació del PDU del Sistema urbà gironí: “10
anys del PDU, un nou impuls”,  en coordinació amb els ajuntaments dels
municipis que l’integren amb alguna temàtica d’actualitat.

Àmbit d’aplicació
Municipi de Sarrià de Ter i municipis de sistema urbà de Girona.

Agents implicats
Ajuntament de Sarrià de Ter i ajuntaments de sistema urbà de Girona.

Departament de Territori i Sostenibilitat (marc Agenda Urbana Catalana i 10 anys
del PDU).

Calendari
12 mesos

Pressupost
Organització de la Jornada i elaboració de material gràfic de resultats: 20.000 €. 
(es poden buscar sponsors – mesures anteriors – i subvencions de la Generalitat i
Diputació de Girona).
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