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Entorn físic

El Parc Científic i Tecnològic ocupa una extensió de terreny 
situada al costat del veïnat de la Creueta. El riu Onyar, 
abans d’entrar a Girona per un congost que evidencia 
l’accidentada orografia d’aquesta part de la ciutat, con-

figura un ampli meandre que provoca un eixamplament del seu 
llit. Aquesta zona, anomenada pla de la Creueta per la presència 
històrica de l’esmentat nucli rural, la major part del qual està situat 
dins del terme municipal veí de Quart, ha ofert la possibilitat de 
resoldre la ubicació d’un equipament tan important com un parc 
científic i tecnològic, concentrat en un sol àmbit i en un lloc ben 
comunicat i molt proper al campus universitari de Montilivi. 
El traçat del carrer Emili Grahit, en un primer moment anomenat 
variant de la C-250, fa uns anys va substituir l’antic camí veïnal de 
la Creueta i es va convertir en la sortida est de Girona com a alter-
nativa al carrer del Carme. Aquest vial divideix el terreny destinat al 
Parc Científic en dues peces. Cronològicament, aquests dos sectors 
també responen a dues fases de desenvolupament.
El primer, el sector sud del Parc, és un únic solar de forma rom-
boèdrica que queda delimitat, al nord, per l’esmentat carrer Emili 
Grahit, i a l’est, pel carrer Pic de Peguera, vial de comunicació 
amb el campus universitari, mentre que pels dos costats restants 
topa contra els peus del puig de Montilivi i el puig Llebrer. La seva 
ocupació va començar amb l’edifici de robòtica i actualment, amb 
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els edificis Jaume Casademont i Centre d’Empreses, ja es troba 
plenament consolidat.
El segon sector, el nord, de forma sensiblement allargada, resse-
gueix el marge del carrer Emili Grahit i resta separat del riu per 
una important franja del pla de la Creueta destinada a un futur parc 
fluvial. Mentre que l’anterior sector sud va tenir com a principal 
condicionant en la seva implantació la presència constrenyedora 
del turó de Montilivi, l’espai nord, en canvi, molt més obert, està 
definit per la presència del curs del riu Onyar en la seva entrada 
a Girona i pel traçat del carrer Emili Grahit, sobreelevat de la cota 
natural del terreny mitjançant un terraplè. Aquest graó artificial 
s’evidencia en la relació que el carrer manté amb l’antic traçat del 
carrilet, ara camí per a vianants i bicicletes, que l’acompanya una 
bona estona a un nivell quatre metres inferior abans de travessar 
per sota el mateix carrer Emili Grahit i continuar cap a Quart. A 
causa d’aquest terraplenament, mentre en una banda del solar sud 
del Parc s’excavava el peu del turó de Montilivi per fer lloc, a l’altra 
es va haver de recórrer a una aportació de terres per recuperar la 
rasant del carrer Emili Grahit.
Els solars de la peça nord, en canvi, se situen a uns tres metres 
per sota del nivell del carrer, aproximadament a la cota 76,50 m 
sobre el nivell del mar. Això fa que el límit que representa Emili 
Grahit per a aquest sector sigui, més que un vial, un pronunciat 
marge que els edificis han resolt de forma diferent en funció de la 
distància que els en separava.

Edifici Jaume Casademont. 
(Foto: Arxiu Masgrau-Yani).
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Planejament 1. Pla especial de la Creueta

El Pla especial de la Creueta és el principal instrument de plane-
jament que ha servit per al desenvolupament del Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona. Aquest pla regula els usos 
de les diferents parcel·les en què es divideix la zona del pla de 
la Creueta situada dins del terme municipal de Girona. El límit 
d’afectació del pla està bàsicament definit pel curs del riu Onyar 
al nord i a l’est, pel límit entre els termes municipals de Quart i 
Girona al sud i pel puig de Montilivi i el puig Llebrer a l’oest, i 
abraça una superfície total de 20,5 ha. Aproximadament una tercera 
part d’aquesta extensió està classificada com a sòl urbà. Les dues 
terceres parts restants corresponen als terrenys de la llera del riu 
Onyar i als terrenys adjacents del marge esquerre afectats pel curs 
fluvial, i són sòl no urbanitzable.
El sòl urbà es divideix en sòl públic i sòl privat. El sòl públic 
comprèn a grans trets els vials urbans i de vianants, el sòl lliure 
urbà de places i jardins situat dins l’àmbit del veïnat de la Creueta 
i els solars qualificats com a equipaments docents. El sòl privat 
es destina íntegrament a dotacions i serveis privats i inclou, en 
primer lloc, l’àmbit dels actuals edificis d’habitatges de la Creueta, 
que són les úniques construccions del veïnat que formen part del 
terme municipal de Girona, i en segon lloc, dos solars situats a 
sengles costats del carrer Emili Grahit, un dels quals actualment ja 
està ocupat per una gasolinera.
Dins l’àmbit del Pla especial de la Creueta, els equipaments docents 
destinats al Parc Científic i Tecnològic de la UdG es concentren 
d’una banda en un gran solar que correspon al sector sud del Parc 
i de l’altra dins d’una unitat d’actuació que ocupa l’àmbit del pla 

Imatge del Parc Tecnològic des de l’Edifici 
Centre d’Empreses. (Foto: MMV).
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situat al costat nord del carrer Emili Grahit. Aquesta unitat d’actuació 
comprèn dos solars destinats a equipaments docents, als extrems est 
i oest del seu àmbit. La part central està ocupada per un important 
solar privat que té continuació en un de més petit a l’altra banda 
del carrer, situat entre el vial i els habitatges de la Creueta i que, 
com ja s’ha comentat, acull una gasolinera.
El pla especial, al sector sud, originàriament definia una volume-
tria compacta formada per dues pastilles edificables paral·leles i 
allargades, situades a nivells diferents i separades per un vial intern 
en cul de sac, amb aparcament, accessible des del carrer Pic de 
Peguera. La primera peça, la més propera a Emili Grahit, correspon 
a l’actual Edifici Jaume Casademont. Resta separada del carrer per 
una zona verda que creua en diagonal el carril de bicicletes que 
ha recuperat el traçat de l’antic carrilet. La segona pastilla prevista, 
d’una profunditat gairebé el doble que la primera, s’ha resolt en 
dues franges edificades molt pròximes, separades per un vial de 
servei. La que se situa més a sud correspon al Centre d’Empreses, 
mentre que la més central està ocupada parcialment per dos edificis 
destinats a robòtica submarina i a investigació alimentària, aquest 
darrer inconclús. La construcció d’un segon vial entre els edificis 
i el turó de Montilivi ha permès una circulació d’entrada i sortida 
de vehicles en un sol sentit. Finalment, atesa la gran longitud de 
les pastilles edificables, el planejament va preveure uns passos 
transversals per a vianants que tant al Jaume Casademont com al 
Centre d’Empreses s’han traduït en sengles edificis pont. 
Si el sector sud del Parc Científic adopta l’estructura introvertida 
d’un petit campus, el sector nord, en canvi, esdevé una caracte-
rística façana de blocs aïllats que se succeeixen al llarg d’un vial 
ràpid d’entrada i sortida de la ciutat. Està format per tres solars 
consecutius, situats al llarg del carrer i que donen lloc a volume-
tries exemptes. El solar est de la unitat d’actuació s’ha destinat a 
l’edifici ICRA i el solar oest, enfrontat amb el Jaume Casademont, 
a l’Edifici Narcís Monturiol.
Les especials demandes de programa dels edificis del sector nord 
del Parc, la problemàtica d’aquesta zona en relació amb el riu i 
les seves possibles avingudes, i sobretot la necessitat d’abordar la 
concepció del futur Parc Fluvial, han fet necessària una segona 
figura de planejament per ajustar o desenvolupar diversos aspectes 
del Pla especial de la Creueta.

Planejament 2. Pla especial per a l’ordenació de volums 
dels equipaments públics i criteris d’adequació i restaura-
ció del sistema de parc fluvial i deveses de la Creueta

El títol tan llarg d’aquest segon document de planejament ja dóna 
una idea ben precisa dels seus objectius. En primer lloc, la defini-
ció i el desenvolupament dels programes funcionals definitius dels 
equipaments docents del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona requereixen ajustos en la regulació volumètrica prevista 
per a aquests sòls en el planejament vigent. En segon lloc, per 
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bé que el Pla general d’ordenació de Girona ja definia un sistema 
de parc fluvial i deveses per als terrenys propers a la llera del riu 
Onyar i que el desenvolupament del Pla especial de la Creueta ja 
preveia la seva expropiació, aquest segon pla especial fa un pas 
més per preveure la posada en funcionament del futur Parc Fluvial.
L’ajustament en la regulació volumètrica es fa necessària en el solar 
destinat a l’Edifici Narcís Monturiol, a causa de les peculiaritats del 
seu programa. En primer lloc, la demanda de superfície superava 
l’edificabilitat assignada al solar. El Pla especial per a l’ordenació 
de volums ha servit per determinar una reubicació de l’edificabilitat 
del sòl públic per a espais docents, dels dos sectors sud i nord, a fi 
d’assolir la demanda d’edificabilitat de l’edifici Narcís Monturiol. En 
segon lloc, el Pla especial ha revisat les determinacions en matèria 
d’alçades màximes del mateix solar del Narcís Monturiol, ja que 
alguns dels usos sol·licitats a l’edifici, especialment el d’un plató 
de televisió, exigien unes alçades molt importants. Finalment, s’ha 
flexibilitzat el gàlib màxim, tenint en compte la complicació que ja 
comporta per si sol el solar amb la seva geometria quasi triangular. 
Aquesta geometria té el seu origen en la proximitat del carrer Emili 
Grahit, que gira per accedir a Girona, i en la línia més restrictiva 
determinada en el seu dia per l’Agència Catalana de l’Aigua i que 
va ser recollida pel Pla especial de la Creueta, motivada per la 
proximitat amb l’entrada encaixonada del riu Onyar a la ciutat.

Detall de l’entrada principal de l’Edifici 
Jaume Casademont. (Foto: Mia Masgrau).
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L’altre objectiu del Pla especial per a l’ordenació de volums, i el 
més important, com ja s’ha dit, és la plasmació en un document 
urbanístic de les necessitats que comporta la preservació del sistema 
de parc fluvial i deveses, ja avançades pel planejament anterior. 
Aquesta circumstància s’aprofita per resoldre també la protecció 
dels equipaments davant de possibles avingudes del riu Onyar, 
mitjançant una barrera, tal com ja s’establia en el Pla especial de la 
Creueta. L’element que ha de servir per garantir tant la preservació 
de l’entorn de la llera del riu com la protecció davant d’un risc 
d’inundabilitat és el futur Parc Fluvial de la Creueta.

Avantprojecte del Parc Fluvial de la Creueta

L’avantprojecte del Parc Fluvial és un document annex al Pla especial 
per a l’ordenació de volums. Recull els objectius i criteris del Pla espe-
cial de la Creueta per a l’adequació i restauració del sistema de parc 
fluvial i deveses, així com els criteris per a les actuacions de protecció 
hidràulica, i els fa compatibles amb les necessitats de desenvolupament 
de la Universitat de Girona com a parc científic i tecnològic.
El Pla especial de la Creueta, seguint els criteris ambientals mar-
cats pel Pla general d’ordenació, planteja la protecció del marge 
esquerre del riu Onyar per a la seva funció de corredor hidrològic 
dins la corona verda de Girona, la preservació dels terrenys inun-
dables del riu i l’afavoriment de la connectivitat d’importants peces 
verdes de la ciutat. Aquesta filosofia ambiental es tradueix en una 
voluntat de mantenir i potenciar el bosc de ribera de l’Onyar i els 
prats propers, de recuperar les zones de frontera entre el bosc i el 
prat, de protegir el prat humit i de preveure els passos de fauna 
pel vial del carrer Emili Grahit. També es volen potenciar els iti-
neraris a peu i en bicicleta, així com l’arribada de transport públic 
per afavorir-ne l’ús.
L’avantprojecte del Parc Fluvial proposa l’actuació més visible a 
prop dels edificis del Parc Científic i Tecnològic, alhora que intenta 
minimitzar la seva intervenció com més s’acosta a la llera del riu. 
Aquesta voluntat, a banda de recolzar en els criteris establerts pel 
Pla especial, està motivada per una premissa prèvia que resulta 
decisiva en la futura morfologia del Parc Fluvial. Es tracta de la re-
comanació manifestada a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua 
de dotar els futurs edificis d’una estructura perimetral de defensa i 
protecció d’avingudes. Això es tradueix en una franja longitudinal 
de geometria irregular que s’interposa entre els edificis i la resta 
del Parc fluvial. A partir d’aquí, el Parc està format bàsicament per 
una plana oberta teixida per camins i ocupada per prats i conreus 
que s’estenen fins a arribar al bosc de ribera del riu Onyar.
Des d’aquests trets generals, l’avantprojecte del Parc Fluvial proposa 
una actuació global sobre el Pla de la Creueta que fa referència a 
la seva zonificació, a la intervenció sobre el paisatge i la seva bio-
diversitat, al tractament de l’escorriment de l’aigua i a l’accessibilitat 
i mobilitat dins del Parc. Com ha quedat palès anteriorment, marca 
també l’estratègia davant dels riscos d’inundabilitat de la plana. 
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Finalment, aborda els paràmetres ambientals amb què té capacitat 
d’incidir en el conjunt del Parc Tecnològic.
Així, planteja una zonificació del futur Parc Fluvial que distingeix 
entre la llera del riu Onyar, la plana oberta i l’estructura perimetral de 
defensa i protecció d’avingudes. La llera del riu correspon a la zona 
que el Pla especial defineix com a sistema hidrològic i que abraça 
una franja paral·lela al curs de l’Onyar ocupada per bosc de ribera, 
bastant regular al marge esquerre que ens ocupa, en contrast amb 
el marge dret, que pateix l’estret veïnatge de la carretera i d’alguns 
edificis que assenten els seus contraforts directament al llit del riu.
La plana oberta del Parc Fluvial correspon bàsicament a la zona 
que el Pla especial defineix com a sistema de parc fluvial i deve-
ses i que va des de la llera del riu fins a la franja d’equipaments, 
ocupada per camps i prats. Més estreta a la banda oest del parc, 
s’eixampla considerablement al sector est gràcies al meandre del 
riu, fins que arriba al viaducte de la C-250, ja una mica més enllà 
del terme municipal.
L’estructura perimetral de defensa i protecció d’avingudes és la 
mota de terra que ocupa una franja de l’esmentada plana oberta i 
que l’avantprojecte destina a la formació d’un element de protecció 
enfront de possibles avingudes de l’Onyar. Se situa a tocar dels 
edificis i els ressegueix des del pas per sota el carrer Emili Grahit, a 
l’oest, fins a arribar al límit del terme municipal, a l’est, i configura 
la morfologia del parc.

Esteve Aymerich Serra
STEM arquitectes


