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L’arribada del tren d’alta velocitat (TAV) a Girona, el 8 de gener de 
2013, havia de ser la culminació d’un nou sistema ferroviari que con-
nectés la ciutat amb Barcelona i Madrid de forma ràpida i econòmica, 
a l’espera de la connexió amb França. El fet de triar la zona del Parc 
Central per ubicar la nova estació es va decidir cap a l’any 2002, quan 
s’estudià el pas del tren pel centre de la ciutat, en detriment de les 
primeres propostes, entre els anys 1993 i 1998, les quals preveien 
aixecar una variant als afores de Girona per aprofitar el traçat de 
l’autopista, fent un bypass que connectés el tren amb el centre. 

Tot i que els primers estudis s’inicien a principis dels anys noranta, 
com per exemple l’estudi d’impacte ambiental del 1993, la trami-
tació s’allarga en excés i no és fins al 18 d’agost de 2008, amb 
l’inici d’unes obres «eternes», que es posa fi a la vida d’un parc que 
sempre va estar íntimament lligat al sistema ferroviari de la ciutat i 
que va trigar molts anys a veure la llum. Les obres del TAV, que en 
principi havien de tenir una durada d’entre trenta i trenta-sis mesos, 
cent deu mesos (més de nou anys) després encara no s’han acabat.

Pinzellades «prehistòriques» del Parc
La unió entre Barcelona i Mataró l’any 1848 mitjançant la primera 
línia fèrria de Catalunya —i d’Espanya— va suposar un gran avenç 
en les comunicacions que no es va traslladar a Girona fins a l’any 
1862 amb la creació de la Companyia de Camins de Ferro de 
Barcelona a Girona, tal com es comenta al llibre Trens i estacions de 
la Generalitat de Catalunya: 
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La ciutat de Girona disposà del ferrocarril des del 3 de març de 
1862 i, un cop obtinguda la concessió per a prolongar la línia 
fins a Figueres (1 d’agost de 1863) i a la frontera francesa (10 
de maig de 1864), la Companyia dels Camins del Ferro de Bar-
celona a Girona passà a denominar-se Companyia dels Camins 
de Ferro de Barcelona a França per Figueres.1

L’arribada del tren a Girona fa que aquesta companyia canviï de nom 
i demani la concessió per fer l’enllaç fins a la frontera, però fruit 
d’una forta crisi econòmica i del desinterès oficial, cosa que avui a 
molts gironins ens sona molt, no va ser fins a l’any 1878 que Cata-
lunya es va connectar amb França.

Aquesta connexió internacional va quedar reflectida al diari La lucha: 
órgano del partido liberal de la provincia de Gerona, on el 25 de 
gener de 1878 es deia: 

La fiesta internacional celebrada el Domingo último con motivo 
de la inauguración oficial del ferrocarril de Tarragona a Barce-
lona y Francia, es un acontecimiento tan fausto y de tal impor-
tancia para Cataluña, que su solo anuncio fue saludado por el 
pueblo catalán con viva emoción y espontáneo entusiasmo.2

L’esperada arribada del ferrocarril a Girona el 1862 va ser festejada 
per tothom. A més, aquest fet va ajudar a canviar el caràcter auster 
i petri de la ciutat i de la seva gent. Hom pensa que la ciutat encara 
mantenia el seu caràcter de plaça forta però que, realment, volia 
començar a sortir fora de les seves muralles.

La construcció de l’estació va ocupar alguns espais als afores, 
espais que el sistema de defensa i les seves disposicions havien 
mantingut lliures d’edificacions, tal com ens diuen Miquel Torns i Pau 
Lanao al llibre El tren i Girona, que va editar el diari El Punt Avui per 
les festes de Sant Narcís de 2013: 

El ferrocarril va canviar la fesomia de l’erm on s’havia aixecat 
l’estació, i allà, entre indústries i magatzems de fusta, vins o 

1. «Trens i estacions», exposició al 
Born i a l’estació de França del 31 
de gener a l’1 de març de 1981, 
Generalitat de Catalunya, Ajuntament 
de Barcelona.
2. La lucha, Girona, 25-1-1878.

Pont del ferrocarril (1889). Centre 
de Recerca i Difusió de la Imatge 
de l’Ajuntament de Girona (CRDI). 
Fotografia d’Amís Unal Alà.
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qualsevol altra mercaderia, va néixer un barri que primer es va 
conèixer com del Carril, més tard com de l’Havana Petita, un 
espai ple d’activitat econòmica i social on es van viure grans 
dies de rebudes i celebracions.3

Efectivament, l’estació i tot el seu sistema de vies es van establir fora 
de les muralles de la ciutat, en terrenys d’hortes on es va començar 
a definir una nova trama urbana que s’estenia per una part molt gran 
de la ciutat. Si fem un recorregut ràpid pel traçat ferroviari, amb 
l’estació quedava encaixat entre els carrers d’Álvarez de Castro i 
de Ferran Agulló, amb una part del carrer de Ferran Puig i l’inici de 
l’avinguda de Santa Eugènia, i s’allargava en paral·lel per la carretera 
de Barcelona des de la plaça del Marquès de Camps i la del Carril, 
avui dia coneguda com del Poeta Marquina.

La trama urbana va créixer al voltant de l’estació amb el sorgiment 
de nous magatzems que acollien els productes típics de l’època, 
com ara vins, carbons, fustes, agències de transport i materials 

Panoràmica de l’entrada sud de 
Girona amb tot el sistema ferroviari 
(1900-1910). A mà dreta, la 
carretera de Barcelona. CRDI. Autor 
desconegut.

Antigues vies de Girona (1910-1918). 
CRDI. Fotografia d’Àngel Toldrà Viazo. 
A la part esquerra es veu l’estació 
d’Olot i la casa de La Punxa en 
construcció (edifici blanc).

3. «El tren i Girona, Sant Narcís Fires 
de Girona». El Punt Avui, 2013.
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de construcció, els quals se situaven prop d’aquell nou sistema de 
transport. És evident que, fruit d’aquesta implantació, també van 
aparèixer altres indústries en voga en aquells temps, com les empre-
ses dels Cafès Cornellà, la Farinera Montserrat o la Farinera Teixidor, 
part de la qual, la casa de La Punxa, avui és la seu del Col·legi d’Apa-
relladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona.

És amb la connexió amb França que la ciutat, transformada en un 
punt d’arribada i sortida de passatgers, adopta un tarannà més cos-
mopolita, caràcter que vol expandir a la resta de la regió amb l’apari-
ció dels anomenats trens petits (carrilets), els quals la connectaven 
amb la resta de poblacions del seu entorn més immediat.

Així, tenim el tramvia del Baix Empordà amb estació a Pedret, que 
es va inaugurar el 23 de març de 1887 i que també va arribar fins a 
Banyoles. El va construir i explotar la companyia Sociedad Anónima 
de Ferrocarriles Económicos de Cataluña, que, tot i el nom, era bel-
ga. Va funcionar sota el nom de Tramvies del Baix Empordà, però a 
partir de 1922 va anar canviant de mans fins que l’any 1942 va pas-
sar definitivament a ser de l’Estat espanyol, el qual el continuà sota 
el nou nom de Ferrocarril de Flaçá a Palamós, Gerona y Bañolas. El 
mateix Estat cessà de donar el servei el mes de desembre de 1955, 
tot i que la data final de la clausura va ser l’1 de març de 1956. Se-
gons amb qui es parla, l’anomena Tramvia del Baix Empordà, Tren 
petit o Tren pinxo de Banyoles.

La línia que es va construir tot seguit va ser la de Sant Feliu de Guí-
xols a Girona, inaugurada el 29 de juny de 1892. El va fer realitat la 
Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona, la qual 
n’havia aconseguit la concessió l’any 1889. Es va mantenir en funci-
onament fins que l’any 1969, ja en mans de l’Estat espanyol a través 
de Ferrocarriles Españoles de Via Estrecha (FEVE), es va clausurar.

Estació del tren de Palamós a Pedret 
(1950-1969). CRDI. Fotografia 
atribuïda a Salvador Crescenti Miró.

Olot & Gerona Railway (vies del tren 
d’Olot), fotografia de Frank Stamford 
de 31 de juliol de 1968.
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La darrera a veure la llum va ser la línia del ferrocarril d’Olot a Girona, 
coneguda popularment com «la del tren d’Olot» o, simplement, el 
Carrilet, malgrat que va ser la primera concessió de les comarques 
gironines: s’havia atorgat el 6 de maig de 1882. Aquesta línia va trigar 
molt a néixer, tal com comenta el servei documental de l’Ajuntament 
de Girona: 

L’obra de construcció del carrilet Olot-Girona va ser lenta i pro-
blemàtica. El 1883 Domènec Puigoriol va obtenir la concessió 
definitiva per a la construcció del tren. Després de diverses 
pròrrogues la va transferir a una companyia anglesa: The Olot 
and Gerona Railway Company Limited, que el 1891 va donar 
un nou impuls a les obres iniciades. Tot i els conflictes d’aques-
ta companyia amb el constructor, Gerard Rodés, es van anar 
inaugurant trams de via. Posteriorment, la companyia Ferro-
carril Económico de Olot a Gerona es feu càrrec del projecte. 
El primer tram fou inaugurat el 13 de novembre de 1895. La 
constitució de la Compañía de Ferrocarril de Olot a Gerona el 
1909 va donar una nova empenta a les obres; però, finalment, 
va cedir l’acabament del projecte a la Sociedad de Fomentos 
de Obras y Construcciones. Finalment, el 14 de novembre de 
1911 s’inaugurà la línia completa fins a Olot. Un comitè obrer 
es va fer càrrec de l’explotació després del juliol de 1936 i a 
l’agost la Generalitat va intervenir l’empresa. Al final de la guer-
ra civil espanyola, amb la retirada dels republicans, la línia fer-
roviària va patir els efectes de les bombes. El 1940 el trajecte 
es va reconstruir.4 

El 1963 es va lliurar l’explotació del Carrilet a FEVE, organisme que 
el va tancar l’any 1969 juntament amb la línia de Sant Feliu de Guí-
xols.

4. Fons FEVE / Ferrocaril Olot – 
Girona, Servei de Gestió Documental, 
Arxius i Publicacions de l’Ajuntament 
de Girona, 2005 (revisat el 2009).

Vista de l’expansió de la ciutat al 
voltant de l’estació (1966). CRDI. 
Fotografia de Josep Buil Mayral.
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La posada en marxa de totes aquestes línies va suposar la creació 
d’un espai immens al voltant de l’estació que, a la llarga, també va 
facilitar la redefinició d’una complexa trama de carrers al voltant 
de l’estació, els quals tenien el punt de partida en l’actual plaça del 
Poeta Marquina i carretera de Barcelona avall. L’expansió de la ciu-
tat cap a la carretera de Santa Eugènia i el barri de Sant Narcís va 
deixar al mig totes les línies ferroviàries de la ciutat, espai que més 
endavant, amb la seva recuperació, va ser l’embrió de l’actual Parc 
Central.

La recuperació d’espais per al primer parc
Poc després de la supressió dels trens petits, fruit dels canvis en 
la mobilitat de la ciutat, en especial per l’augment del parc auto-
mobilístic i l’increment de l’activitat turística, es va decidir eliminar 
les barreres que limitaven el creixement urbanístic de Girona. S’ha 
de recordar que a la munió de vies que ocupaven tota la zona 
central del nou eixample s’havien de sumar els terraplenats i els 
nombrosos passos a nivell que permetien la circulació dels trens. 
Així, en aquell temps travessar Girona en automòbil era tota una 
odissea per culpa dels passos a nivell, que generaven innumera-
bles cues. A l’estiu, a la zona sud de la ciutat, les cues de vehicles 
havien arribat quasi a la cruïlla de Caldes de Malavella, segons 
alguns testimonis, i en els passos a nivell de la carretera de Santa 
Coloma i de Santa Eugènia es podien generar retencions de fins a 
dos quilòmetres, que formaven una barrera física important inclús 
per als vianants.

És per això que l’any 1970, després de diversos estudis rebutjats 
pel seu elevat cost, a proposta de l’enginyer municipal Alfons M. Thió 
de Pol es va decidir construir el viaducte, una obra faraònica per 
l’època que va tenir un cost final de 500 milions de pessetes (uns 
tres milions d’euros). Podem considerar que l’obra va començar el 
maig de 1970, en fer-se els primers estudis i cales del nou traçat, 
tal com explicava Josep Víctor Gay en els titulars d’una notícia del 
diari Los Sitios del dia 17 d’aquell mateix mes: 

Se trabaja en el nuevo trazado urbano del ferrocarril, en nues-
tra ciudad – Dentro de tres años y con una inversión de 400 
millones, se habrá culminado esta obra. Liberación de 70 mil 
metros cuadrados edificables, aparcamiento para 1.200 vehí-
culos y apertura de nuevas calles.5

Després de parlar-ne amb el tinent d’alcalde, Santiago Pérez 
Rodeja, Thió va preparar un avantprojecte molt detallat en el qual 
van col·laborar l’arquitecte Masgrau i l’aparellador Lluís Sànchez. 
El van presentar al director general de Transports, Santiago 
de Cruylles. Després d’una hora i mitja de reunió, Cruylles es va 
aixecar i va dir al seu secretari: «Al llegar a Madrid, encargue el 
anteproyecto». Des d’aleshores tot va anar sobre rodes. Tothom es 
prenia el projecte amb gran il·lusió, potser perquè seria el viaducte 
més llarg d’Espanya.6

5. Víctor Gay, Josep. «Se trabaja en el 
nuevo trazado urbano del ferrocarril, 
en nuestra Ciudad». Los Sitios, 17-
5-1970.
6. «Del Tren Vertebrado a la nova 
estació», exposició del 150è 
aniversari de l’arribada del ferrocarril, 
a la Casa de Cultura del 3 al 30 de 
març de 2012, Servei de Gestió 
Documental, Arxius i Publicacions de 
l’Ajuntament de Girona.
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Segons les dades tècniques del projecte, el viaducte tindria una pla-
taforma de 2.386 metres de llargada, sustentada per pilastres de 
formigó armat separades cada 20,6 metres, a una alçada de 5,10 
metres.

Les obres són continuades en tot l’espai del nou viaducte fins que el 
5 de juliol de 1973 el ministre d’obres públiques, Gonzalo Fernández 
de la Mora, l’inaugura juntament amb la nova estació, en els terrenys 
que ocupava l’antiga terminal del tren de Sant Feliu de Guíxols situada 
davant del carrer de Lorenzana, de tal manera que es va desplaçar 

Evolució de les obres del viaducte 
(1972). CRDI. Fotografia de Jufer F. 
Morente.

Vista aèria de l’evolució de les obres 
del viaducte (1973). CRDI. Fotografia 
de Narcís Sans Prat.
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uns cent metres de la seva situació inicial. Les hemeroteques recor-
den que l’alliberació va suposar l’eliminació dels antics terraplenats, 
passos a nivell i vies fins a considerar que la nova infraestructura havia 
d’ajudar a transformar, en positiu, la ciutat. Així, l’ajuntament de l’èpo-
ca volia convertir el carrer de Bonastruc de Porta en una avinguda 
d’uns trenta metres d’ample, i també es volia aprofitar l’esplanada de 
darrere de les antigues vies, sota el viaducte, per construir una nova 
terminal d’autobusos que permetés allunyar les línies regulars del cen-
tre urbà i alleugerir, així, el trànsit rodat. A més, amb la desaparició 
del tren de Sant Feliu es volia obrir totalment el carrer d’Emili Grahit.

Malgrat la inauguració del dia 5, el funcionament del viaducte i la nova 
estació no va ser efectiu fins al dissabte dia 7, tal com s’informava al 
diari Los Sitios del mateix dia: 

Se pone en conocimiento del público que a partir de las 13 
horas de mañana sábado, día 7, comenzará a prestar Servicio 
de viajeros y equipajes, la nueva estación de Gerona, situada 
en los terrenos de la actual, frente a la calle Lorenzana. El ser-
vicio de mercancías en general pasa a efectuarse en la nueva 
estación de mercancías, ubicada en las proximidades de la que 
ahora se pone en servicio de viajeros, pero ya en el término 
municipal de Fornells de la Selva. En el mismo día y hora dejará 
de realizarse toda clase de servicios en la actual estación.7

Una vegada enderrocada la vella estació, i amb la desaparició de 
totes les vies i estacions dels carrilets (llevat la de l’estació d’Olot), 
la ciutat es va trobar amb importants extensions de terreny que el 
municipi podria aprofitar després de negociar amb Renfe i d’haver 
comprat els terrenys. Explicava aquestes maratonianes negociaci-
ons Pau Lanao a l’article «La cruel modernitat», publicat a El Punt 
Avui el 10 d’octubre de 2013: 

Girona, el 22 de juliol de 1982 havia signat el compromís de 
compra de l’Ajuntament dels 113.000 metres quadrats dels ter-
renys pertanyents a la Renfe compresos entre la plaça Marquès 
de Camps i el pas a nivell de la carretera de Santa Coloma, a 
l’altura del carrer de Sant Miquel. Ho va fer per un preu de 235 

7. Los Sitios, 7-7-1973.

Construcció del viaducte i estació 
vella (1973). CRDI. Fotografia de 
Narcís Sans Prat.

Obres de la futura plaça d’Espanya 
(1973). CRDI. Fotografia d’autor 
desconegut.
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milions de pessetes (1,4 milions d’euros) i va retardar fins al 3 
de febrer del 1984 la decisió de començar les negociacions 
pels solars de FEVE situats al seu terme municipal.

 
La redacció de dos plans especials, el de Renfe I i el de Renfe II, es 
van aprovar amb la previsió que la meitat del terreny fos destinada 
a la construcció d’habitatges i l’altra meitat, a equipaments –el par-
vulari de l’escola Cassià Costal, construïda al lloc on la Renfe havia 
tingut el dipòsit de màquines de vapor, un centre comercial, Hiper-
cor i un hotel, l’actual Melià.8

Anys 80, el naixement del Parc Central
Les primeres actuacions van ser obrir el carrer d’Emili Grahit i també 
el passeig d’Olot, els quals havien estat hipotecats pel pas dels trens 
de via estreta. Una vegada connectats, es van transformar en una 
de les artèries principals de la mobilitat a la ciutat i van fer realitat el 
pla de comunicacions del Pla general de 1955.

De fet, els primers cinc anys de la dècada dels anys vuitanta, els dos 
carrers van quedar connectats des de la plaça dels Països Catalans 
fins al riu Güell, a l’alçada del pont del Dimoni. En el mateix període 
de temps també es va urbanitzar tota la zona paral·lela al viaducte 
amb la construcció del carrer de Josep M. Gironella i la plaça 

8. Lanao, Pau. «La cruel modernitat». El 
Punt Avui, 23-10-2013.

Pas a nivell de Bonastruc de Porta 
i ronda Ferran Puig (1969). CRDI. 
Fotografia de Narcís Sans Prat.

Terrenys alliberats vistos des del 
viaducte (1975). CRDI. Fotografia 
d’autor desconegut.

Carrer de Josep M. Gironella (1980). 
CRDI. Fotografia d’autor desconegut.

Plaça d’Europa i carrer de Josep M. 
Gironella (1982). CRDI. Fotografia de 
Josep Parés.
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d’Europa, que van quedar connectats amb la carretera de Santa 
Eugènia mitjançant el carrer de Rafael Masó, el qual travessava els 
nous terrenys per la part central.

Tots aquests canvis i carrers nous es van fer d’acord amb un projecte 
d’urbanització, el qual establia les directrius d’un nou parc que havia 
d’ocupar tots els terrenys alliberats de l’antic sistema ferroviari. El 
projecte es va desenvolupar per etapes. Primer es va executar el 
més urgent: l’estació d’autobusos, al darrere de la nova estació del 
tren, i la plaça d’Europa, que, com ja s’ha comentat, permetria fer 
un eix est-oest que connectés transversalment l’eixample de la ciutat 
des del carrer d’Oviedo fins a la carretera de Santa Eugènia. És 
evident que els primers passos van ser la urbanització de tots els 
carrers nous esmentats.

El pas següent, una vegada urbanitzats tots els accessos, va ser 
l’estació d’autobusos, el projecte de la qual es va aprovar a inicis de 
l’any 1983, tal com s’informava a la revista Presència el 2 de gener 
de 1983: 

Els terrenys que ocupava l’antiga estació de Renfe han estat 
anys i panys abandonats fins aquest, que pot considerar-se 
l’any dels terrenys de Renfe. Han estat netejats i explanats per-
què serveixin d’aparcament, s’han començat a usar —per un 

Maqueta del Parc Central (1980-
1985). CRDI. Serveis tècnics 
municipals.

Perspectiva de la plaça d’Europa 
(1983). CRDI. Serveis tècnics 
municipals.

Construcció de la plaça d’Europa 
(1983). CRDI. El Punt. Fotografia de 
Dani Duch.
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circ, per als focs...— i s’han concretat els projectes urbanístics 
que els afecten, centrats en la construcció d’una estació d’au-
tobusos, l’ampliació de l’escola Cassià Costal amb un parvulari i 
la construcció d’alguns blocs de pisos. No s’ha resolt, en canvi, 
la recuperació dels terrenys de la vella estació del tren d’Olot.9

Després de quasi un any de treballs, el 16 de novembre de 1984 
el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Francesc Xavier 
Bigatà i Ribé, inaugurà l’estació d’autobusos de Girona, la qual havia 
de facilitar la mobilitat concentrant totes les companyies de trans-
port de viatgers per carretera en un sol punt de la ciutat. Situada 
a la part posterior de l’estació, a l’espai entre el viaducte i la vella 
estació d’Olot, va ocupar bona part dels terrenys alliberats de les 
vies, hipotecant part de l’espai lliure recuperat.

Malgrat ser de nova construcció, i molt esperada, no va restar de 
rebre crítiques, tal com deia Pau Lanao el dia de la inauguració al 
diari El Punt: 

Blanca, asèptica, ordenada, mal acabada, però sense màcula, la 
nova estació d’autobusos s’aixeca als antics terrenys de la Renfe 
adossada a les instal·lacions del tren de França. És com una 
verge gitana a punt de patir l’himeneu, poruga de les matrones 
que, armades amb cotó i saviesa de segles, la faran dona. És 
un espai de ferro, marbre, mosaic i vidre, de bancs metàl·lics, 
antiestètics, funcionals, bovedada amb arcs de canó, sense bar, 
i amb taquilles per vendre bitllets i andanes per agafar l’autobús 
de línia.10

Anys després, amb la seva desaparició per les obres del TAV a Giro-
na, molta gent la va trobar a faltar.

Podem dir que, amb aquestes darreres obres, es va fer un parèntesi 
d’uns cinc anys a la zona. Bona part de l’espai lliure va restar sense 
urbanitzar ni aprofitar, amb la qual cosa els veïns van denunciar la 
poca cura i la deixadesa dels terrenys, ja que van patir més d’una 
plaga de rates a causa de l’abandonament.

9. «Terrenys de la Renfe». Presència, 
2-1-1983, pàgina 5.
10. Lanao, Pau. El Punt Avui, 16-11-
1984.

Construcció de l’estació d’autobusos 
(1984). CRDI. Diari de Girona.

Col·locació de l’escultura d’Andreu 
Alfaro a la plaça d’Europa (1984). 
CRDI. El Punt. Fotografia de Dani 
Duch Dausà.
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Va ser al juliol de l’any 1988, al darrer ple abans de l’estiu, que es 
van posar les bases per reprendre la urbanització final del sector. En 
aquest ple s’aprovaren sis projectes que es presentaven a aprovació 
per la Comissió Informativa de Planificació i Programació de la Ciutat 
i Gestió Urbanística. Van ser aprovades de cop les urbanitzacions del 
sector Parc Central i del Mas Barril-ll, i els plans especials de Cornellà, 
d’equipaments de la ciutat i d’equipaments del sector de la Quintana 
de Baix. Només va restar per aprovar el projecte de la urbanització 
residencial Güell, el qual va quedar damunt la taula perquè es va 
considerar que la documentació amb què s’acompanyava estava 
incompleta.

Prèviament ja ho havia anunciat La Vanguardia a l’edició del 12 de 
juliol del mateix any: 

El Parque Central forma parte de la zona a recuperar en los 
antiguos terrenos de Renfe y Feve. El objetivo es convertir esta 

Parc Central (1986). CRDI. El Punt. 
Fotografia de Lluís Vilardell.

Estació d’Olot i Parc Central abans 
de la rehabilitació (1989). CRDI. 
Fotografia de Jordi S. Carrera.

Vista aèria del Parc Central (1986). 
Es veuen els terrenys del carrilet 
d’Olot sense urbanitzar. CRDI. Diari 
de Girona. Fotografia de Dani Duch 
Dausà.
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zona en un auténtico pulmón de la ciudad, ya que enlaza el nú-
cleo conocido popularmente por «la pequeña Habana» con los 
barrios de Santa Eugenia y San Narciso. Se trata de terrenos 
que ocuparon las estaciones del tren de Sant Feliu de Guíxols, 
desaparecido hace casi 20 años, y parte de los terrenos de 
Renfe, que quedaron liberados con la entrada en Servicio del 
elevado ferroviario y la desaparición de los talleres, depósitos 
de locomotoras y estación de mercancías. El nuevo parque se 
situará en la estación de autobuses, junto a la nueva plaza de 
Europa. La intención es que el nombre de Central no se deba 
sólo a su emplazamiento sino también en referencia al popular 
parque norteamericano. Será un espacio para el ocio, con po-
sibilidades de albergar numerosas actividades lúdicas de forma 
temporal, con el fin de evitar la reducción del espacio libre en 
una de las zonas de mayor actividad y concentración urbana. 
Al mismo tiempo que se realiza una mejora urbanística se recu-
perará un área que actualmente no es más que un descampado 
abandonado y sin luz.11

Encara que l’aprovació del parc va ser a mitjans de l’any 1988, s’ha-
gué d’esperar fins al setembre de 1989 per veure l’inici de les obres 
d’urbanització, seguint les directrius del projecte redactat pels arqui-
tectes Juli Esteban, Antoni Font i Jon M. Montero.

Segons els projectistes, l’ocupació de les antigues vies va obligar a 
fer un estudi de formes que fessin que aquesta barrera urbana es 
transformés en un espai més amable. La idea general del projecte era 
acceptar i reconèixer la forma de l’emplaçament i organitzar un espai 
de caràcter longitudinal amb dos centres d’activitat als extrems, que 
anomenaven portes del parc, com eren l’estació d’Olot rehabilitada a 
la zona nord i un mur de pedra a la plaça d’Europa. Tot conjugat amb 
dos elements lineals i paral·lels, com el passeig i la barrera d’arbrats, 
que organitzessin el conjunt del parc i el dividissin en dues grans 
àrees: una gran superfície de sauló i una altra de bosc.

Les obres van avançar a bon ritme i per Fires de l’any 1990 ja es va 
poder veure el resultat final, a falta de petits detalls d’acabat. De fet, 

11. onyar, Narcís. «El Ayuntamiento 
de Girona construirá tres parques 
urbanos en zonas abandonadas». La 
Vanguardia, 12-7-1988.

Urbanització del Parc Central (1990). 
CRDI. Diari de Girona.

Urbanització del Parc Central (1990). 
CRDI. Diari de Girona. Fotografia de 
Joan Segur.
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dies abans, el 21 d’octubre, Joan Ribas informava a El Punt Diari que 
les obres ja eren a la recta final, però que no hi hauria inauguració: 

Una de les novetats esperades serà la inauguració del Parc 
Central. Però l’alcalde diu que no n’hi haurà, d’inauguració. Res 
de tallar la cinta, que això tindria aires megalòmans. No i no. 
Serà el poble qui, fent-se’l seu, inaugurarà el Parc Central. La 
seva passejada informal, aquell camí que no té un termini cone-
gut, la ronda d’amics a l’entorn dels parterres que tot just co-
mencen a arrelar, servirà per inaugurar el parc.12

En el mateix article no s’estava, però, d’afegir cinc aspectes puntuals 
del parc amb els quals la gent no era gaire entusiasta, com ara no 
haver eliminat de la part central el carrer de Rafael Masó, haver fet 
camins sense continuïtat que anaven a tocar la part del darrere de 
cases del veïnat, la manca de jocs infantils, considerar el palmerar 
al voltant de l’estació d’Olot com a excessiu, etc.

No obstant això, l’any 1991 el parc ja era una realitat que —amb la 
connexió amb el carrer de la Creu, la construcció d’una gasolinera 
i una pista de monopatins (força criticats al principi) i la concessió 
d’un bar a l’extrem de la plaça d’Europa— es va guanyar el cor de 
tots els gironins, en especial els del barri de Sant Narcís, tal com 
pronosticava l’alcalde Joaquim Nadal i Farreras el 28 d’octubre de 
1990 al Diari de Girona:

Els detestables darreres de l’estació d’ara fa uns anys s’hauran 
convertit en una bona credencial per la ciutat. Qui arribi pel Parc 
Central i vulgui prendre el pols a la ciutat sabrà escoltar atenta-
ment els batecs de felicitat per un entorn recuperat. Els gironins 
d’ara el poden començar a gaudir, els del futur el veuran créixer. 
Quan els arbres siguin centenaris explicaran una bella i trista his-
tòria: l’acabament d’un tren, el naixement d’un parc.13 

Palmerar del Parc Central (1991). 
CRDI. Fotografia de Josep M. Oliveras 
Puig.

12. ribas, Joan. «El Parc Central de 
Girona». El Punt Avui, 21-10-1990.
13. Farreras nadaL, Joaquim. «El Parc 
Central: retrobar el pols de la ciutat». 
Diari de Girona, 28-10-1990.
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El desig de l’alcalde es va complir per poc temps, ja que l’arribada 
del tren d’alta velocitat a Girona va suposar la desaparició i pèrdua 
del parc, el qual va tornar a ser manllevat a la ciutat amb només 
disset anys de vida. Un déjà-vu d’anys passats: el sistema ferroviari 
tornava a hipotecar una part molt important del centre urbà.

L’arribada del TAV: la pèrdua i el record del Parc
Tot va canviar quan, ara fa uns cinc anys, el gener de 2013, l’alta 
velocitat va arribar al centre de Girona. Però encara feia més temps 
que tot havia canviat: l’agost de 2008 s’havien iniciat les obres per 
fer-lo arribar. Tot i que Adif havia establert un termini d’execució 
d’entre trenta i trenta-sis mesos (tres anys), casualment el mateix 
termini que el viaducte del 1970, en el moment de fer aquest article, 
és a dir cent deu mesos després, les obres encara no s’han enllestit.

Vista general del Parc Central (1993). 
CRDI. Fotografia de Jordi S. Carrera.
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Això demostra que falta acabar una part primordial de les obres: el 
retorn del Parc Central a la ciutat, sobretot al barri de Sant Narcís, 
on fa ja més de nou anys que els veïns conviuen sense arbres, sense 
passejos i sense jocs, els quals d’un dia per l’altre es van convertir 
en màquines, sorra, ciment i pols, molta pols.

Per a la majoria l’inici de tot va ser l’any 1998, però consultant les 
hemeroteques ens podem remuntar a vuit anys abans, quan el presi-
dent de la Generalitat, Jordi Pujol, en una visita a diverses empreses 
de les nostres contrades, va afirmar que ja s’havia definit el traçat 
fins a la frontera francesa. Aquesta afirmació va quedar reflectida al 
Diari de Girona del 28 d’octubre de 1990, també casualment quan 
s’inaugurava el Parc Central: 

Jordi Pujol també va fer referència, durant la seva estada a 
Flaçà, de la situació actual del projecte del Tren d’Alta Veloci-
tat (TAV) entre la Jonquera i Barcelona. Pujol va afirmar que la 
Generalitat ja ha decidit el traçat que seguirà la via del TAV i 
que té feta la reserva del sòl per on ha de passar, i indicà que 
aquest traçat només està pendent de l’aprovació per part de 
l’Administració central.14

Pocs recorden que els tràmits ja s’havien iniciat anys abans amb els 
avantprojectes i primers estudis d’impacte ambiental per part de 
l’Administració estatal, que els havia tramès als municipis afectats 
per al seu estudi. És el cas de l’Ajuntament de Girona, el qual va 
rebre una còpia del primer estudi ambiental el setembre de 1993.

Seria molt llarg fer el detall de la cronologia de tot el procés, atès 
que l’embrió va ser la declaració prioritària de la línia d’alta velocitat 
(LAV) Madrid-Saragossa-Barcelona-frontera francesa a la reunió del 
Consell de Ministres del 9 de desembre de 1988. Aquest procés, 

14. Petit, Alfons. «Pujol advoca per la 
cogeneració de l’energia per afavorir 
la competitivitat industrial». Diari de 
Girona, 28-10-1990.

Portada de la memòria del resum 
d’impacte ambiental del TAV. Àrea 
d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública de l’Ajuntament de Girona.

Tot va canviar 
quan, ara fa uns 
cinc anys, el gener 
de 2013, l’alta 
velocitat va arribar 
al centre de Girona.
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quasi trenta anys més tard, a la ciutat de Girona, encara no s’ha 
enllestit.

A mode resum podem dir que, després de nombrosos estudis in-
formatius, plens del consistori per fer al·legacions, contramodifi-
cacions, nous informes i estudis ambientals, s’arriba a l’any 2004, 
que és quan s’adjudica la redacció del projecte, el 23 de juny, a la 
Unió Temporal d’Empreses (UTE) Girave, formada per les empreses 
Iberinsa i Aepo.

Malgrat tot, el 2006 l’Ajuntament de Girona encara fa noves al·lega-
cions, que són recollides en part. No és fins al 2007 que es redac-
ten i aproven els projectes dels trams de la línia que discorren pel 
terme municipal de Girona. Adif pren com a referència la propos-
ta de l’alternativa 2, en la qual es van determinar dues fases que 
s’executarien sense solució de continuïtat. La primera fase es va 
identificar amb el projecte que defineix el pas del tren d’alta velocitat 
englobat en el Pla director d’infraestructures, i una segona fase, que 
discorria íntegrament dins del municipi de Girona, on s’executava el 
soterrament de la línia convencional, el qual ja ha quedat totalment 
descartat.

Per facilitar la redacció del projectes i les fases d’obra, a causa de 
la seva complexitat Adif va determinar que el projecte ferroviari es 
dividís de la manera següent:

Secció de l’estació definitiva del 
projecte. De color més fosc, la 
part d’obra que no s’ha fet. Àrea 
d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública de l’Ajuntament de Girona.
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Primera fase. Línia d’alta velocitat o ample UIC (en francès, 
Union Internationale des Chemins de fer)

• Projecte de construcció de la LAV Madrid-Saragossa-Barcelona-
frontera francesa. Tram: Riudellots - c. Joan Torró

• Projecte de construcció de la LAV Madrid-Saragossa-Barcelona-
frontera francesa. Tram: c. Joan Torró - Rotonda Mas Gri

• Projecte de construcció de la LAV Madrid-Saragossa-Barcelona-
frontera francesa. Tram: túnels urbans i estació de Girona fase 
1 (tram en tuneladora)

• Projecte de construcció de la LAV Madrid-Saragossa-Barcelona-
frontera francesa. Tram: Sarrià de Ter - Sant Julià de Ramis

Segona fase. Línia convencional o ample ibèric

• Projecte de construcció de la LAV Madrid-Saragossa-Barcelona-
frontera francesa. Tram: túnels urbans i estació de Girona fase 
2 (tram en tuneladora)

• Projecte de construcció de la LAV Madrid-Saragossa-Barcelona-
frontera francesa. Tram: túnels urbans i estació de Girona fase 3 
(tram entre pantalles)

El setembre de 2007 Adif adjudica les obres dels trams de Mas Gri i 
el carrer de Joan Torró i la primera fase de l’estació a la UTE Girona, 
formada per FCC Construcción SA, Dragados SA, TECSA Empresa 
Constructora SA i Copisa Constructora Pirenaica SA, per un valor de 
278 milions d’euros i un termini d’execució de trenta mesos. L’obra 
implicava la construcció del tram soterrat entre pantalles des de 
Mas Gri fins al carrer de Joan Torró, de 570 metres, i dos túnels fets 
amb tuneladora de 1.300metres i 1.500metres, respectivament, 
corresponents al tram de l’estació.

Es va haver d’esperar a l’agost de 2008 per veure l’inici de les obres 
al centre de la ciutat, amb la qual cosa les previsions d’execució 
quedaven totalment desvirtuades. A l’abril es van signar, a l’Ajunta-
ment de Girona, les actes d’ocupació (totes temporals) entre Adif 
i els propietaris afectats. La comissió de seguiment del projecte 
de construcció del TAV a la ciutat, reunida al maig, va explicar les 
mesures que es prendrien un cop s’iniciessin les obres a la ciutat.

Les obres del túnel del TAV a Girona van començar al maig a la zona 
industrial de Mas Xirgu. Consistien en la construcció d’un túnel entre 
pantalles, a tocar de la via del tren existent. Precedien el tram de 
túnel que s’havia de fer amb tuneladora, el qual avançaria per sota de 
Mas Xirgu fins a l’estació, travessaria la carretera de Santa Eugènia, 
el parc de la Devesa, el riu Ter i el barri de Sant Ponç, per sortir a la 
superfície a Sarrià de Ter.
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Tuneladora al pou de la Devesa (maig 
de 2011).

Secció de la tuneladora. El Punt 
Avui, 19-5-2011. Fotografia de Lluís 
Serrat. Àrea d’Urbanisme, Activitats, 
Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament 
de Girona.
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A l’estiu, concretament el 18 d’agost, s’iniciaren les obres pròpiament 
dites amb el desmantellament de la benzinera de la plaça d’Europa, 
afectada per les obres del TAV, i es van eliminar 200 places 
d’aparcament del centre. També es van iniciar les obres per a la 
canalització del riu Güell a l’entrada de Girona, per minimitzar l’impacte 
ambiental, i Adif va instal·lar els primers sensors de moviment als 
edificis afectats per les obres.

Si els terminis s’haguessin complert, amb l’arribada del tren a hores 
d’ara ja gaudiríem de nou del Parc Central, però les obres, que en 
un principi havien de finalitzar als trenta mesos segons la previsió 
d’Adif, encara són ben vives. L’empresa auditora Infraes-Amberg, 
contractada per l’Ajuntament per supervisar el projecte i les obres 
de la tuneladora, va corregir la previsió inicial i la va incrementar fins 
als trenta-sis mesos que tothom recorda. El resultat és que, amb 

l’inici dels treballs, allò que era un parc relativament verd però molt 
apreciat per la ciutadania va passar de ser un espai urbà a ser una 
esplanada d’obres, tal com ho recordava Dani Vilà en El Punt Avui el 
19 d’agost de 2010: «Les obres del TAV a Girona – Del parc Central 
a una esplanada d’obres».15

Plànols del projecte de construcció 
de la plataforma i la línia de via del 
TAV. Trams urbans del Parc Central. 
Àrea d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat 
i Via Pública de l’Ajuntament de 
Girona.

Fotografia d’abans d’iniciar-se les 
obres, de Lluís Serrat.

Fotografia del 18 d’agost de 2010, 
de Lluís Serrat. El Punt Avui.

15. ViLà, Dani. «Les obres del TAV 
a Girona – Del parc Central a una 
esplanada d’obres». El Punt Avui, 
19-8-2010.
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La previsió de trenta-sis mesos va mostrar-se massa optimista si 
tenim en compte que no va ser fins a principis de 2013 que es va 
veure el primer tren d’alta velocitat a l’estació, la qual s’havia edificat 
provisionalment al bell mig del parc.

Era massa optimista perquè, després de cinquanta-tres mesos de 
treballs continuats, la ciutat només podia gaudir de l’arribada del tren 
soterrat i no va recuperar cap altre servei del parc. La cosa va ser així 
perquè, en tot aquell temps, les obres es van limitar a la construcció 
dels túnels urbans i de l’estació provisional en superfície, deixant de 
banda la resta de l’esplanada del parc. Quasi 90.000 metres quadrats 
de terreny que, el 2013, es veien com una gran extensió de terres, 
runes, maquinària i altres materials d’obra.

O sigui, en el moment de l’arribada del TAV a Girona, en superfície 
tot estava per fer, fins i tot les sortides d’emergència i ventilacions. 
No havia cap previsió de fer la reposició del parc.

Enderroc de l’estació d’autobusos 
(abril de 2009). Fotografia de Juanjo 
Martín Delgado.

Dipòsits de bentonita de la tuneladora 
(juny de 2009). Fotografia de Juanjo 
Martín Delgado.

Vista general del Parc (gener del 
2011). Àrea d’Urbanisme, Activitats, 
Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament 
de Girona.
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La pregunta seria: per què? La resposta és molt clara: els projectes 
que s’estaven executant només preveien la construcció dels túnels 
urbans i de l’estació provisional. Si bé en aquests projectes hi havia 
una partida general de reposició de 2,5 milions d’euros, és evident 
que amb aquesta quantitat no es podia fer gaire cosa.

Ho comenta l’exalcadessa Anna Pagans en un article de Maria Gar-
cia per a Nació Digital del 16 de juny de 2017: 

I segons l’exalcaldessa i exregidora, durant el seu mandat mai 
es va tornar a parlar sobre la reposició del parc Central però 
sempre es va deixar clar que Adif n’assumiria els costos. De 
fet, en els seus darrers mesos de mandat, van redactar un 
concurs públic per aconseguir les 10 millors propostes per re-
construir l’antic parc. Però el canvi de govern municipal va fer 
que mai s’arribés a convocar.16

Això es va confirmar amb el canvi de govern, el qual, quan va 
agafar el relleu, va trobar-se que no hi havia cap compromís signat 
d’Adif per fer la reposició global del parc. A conseqüència d’això, 
va ser el mateix Ajuntament qui va redactar un avantprojecte de tot 
el conjunt i va lliurar-lo al gestor ferroviari, que en un principi el va 
fer servir com a base per al seu projecte però que finalment el va 
descartar.

16. Garcia, Maria. «El TAV a Girona: els 
orígens d’una història interminable». 
Nació Digital, 16-6-2017.

Aspecte del Parc Central des del 
viaducte (novembre de 2015). 
Fotografia de Josep M. Arjona i 
Borrego.
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La totalitat del parc es va separar en diferents àrees d’actuació, pre-
nent com a base l’avantprojecte de l’Ajuntament. Fins i tot la primera 
fase de reposició, el carrer de Josep M. Gironella, es va fer segons 
un projecte consensuat.

No va ser fins a finals del 2013 que Adif, en una reunió conjunta de 
tècnics de l’Ajuntament i del gestor ferroviari, va anunciar que només 
faria la reposició d’aquells espais que estiguessin dintre de les tanques 
d’obra. L’afirmació era molt desafortunada, atès que les tanques 
metàl·liques de protecció s’havien anat movent per imperatius d’obra. 
Ara estaven molt més separades dels edificis i d’altres elements ja 
malmesos —com les voreres del carrer d’Oviedo, la plaça d’Europa, 
la plaça de Joan Brossa o el mig de la zona verda del carrer del Bisbe 
Sivilla— que al principi de les obres.

Finalment va ser l’Ajuntament qui va assumir la responsabilitat de 
refer una part dels espais per evitar que zones que estaven fora de 
les tanques quedessin en un estat deplorable. Va haver d’invertir uns 
tres milions d’euros per recuperar la part arbrada, el carrer del Bisbe 
Sivilla i la plaça de la Mare de Déu de Montserrat i per refer la cruïlla 
entre el Parc Central, el carrer de Sant Narcís i el passeig d’Olot.

Si es pren com a referència el plànol de les diferents fases, es com-
prova que l’Ajuntament també va assumir algunes zones de dintre 
de tanques per agilitzar el retorn dels espais a la ciutadania. Així, 

Avantprojecte de la reposició global 
del Parc Central (març de 2013). 
Àrea d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat 
i Via Pública de l’Ajuntament de 
Girona.
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el consistori va refer la plaça de Joan Brossa i tota una franja del Parc 
Central que afectava la reurbanització del carrer del Bisbe Sivilla, i més 
recentment també ha hagut d’assumir l’enderroc del finger de l’estació 
provisional, ara ja definitiva, i la construcció d’una marquesina que la 

uneixi amb l’estació vella del tren convencional. Fent un recorregut breu 
per aquestes fases, resultaria de la forma que es descriu tot seguit.

Primer es va actuar al carrer de Josep M. Gironella, projecte que es 
va fer segons el disseny que havia previst l’Ajuntament en l’avant-
projecte de tot el parc. Es va fer un projecte propi de reurbanització 

Plànol de les diferents fases de 
la reposició. Àrea d’Urbanisme, 
Activitats, Mobilitat i Via Pública de 
l’Ajuntament de Girona.

Tanques al gener de 2009. Font: 
Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya.

Tanques al maig de 2011. Font: 
Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya.
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consensuat amb els tècnics d’Adif, tot i que en les reunions periòdi-
ques que es feien entre el regidor, tècnics de l’Ajuntament i tècnics 
d’Adif, les petites discussions eren sempre al voltant dels models de 
bancs, papereres i fanals.

La segona fase va ser la primera part de la plaça d’Europa, malgrat 
que el gestor ferroviari s’entestava a continuar oferint els models 
més econòmics de mobiliari urbà. Aquesta part es va fer juntament 
amb el carrer de Josep M. Gironella, ja que tots dos carrers havien 
de connectar amb el passeig d’Olot. De fet, el març de 2013 l’Ajun-
tament ja havia posat en exposició pública el projecte d’aquesta part 
de la plaça, mentre ja es treballava al carrer de Josep M. Gironella. 
I a l’abril també presentà el projecte conjunt de reposició de tota la 
plaça d’Europa, el Parc Central, la coberta de l’estació (mal anome-
nada llosa) i la plaça de Joan Brossa.

Tanques a tocar dels edificis de 
plaça d’Europa al març de 2013. 
Fotografies de Josep M. Arjona i 
Borrego.

Projecte del carrer de Josep M. 
Gironella (febrer de 2012). Àrea 
d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública de l’Ajuntament de Girona.

Carrer de Josep M. Gironella acabat 
(març de 2014). Fotografia de Josep 
M. Arjona i Borrego.
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Les obres de reposició del carrer i de la plaça les va fer la UTE 
Girona i es van acabar al desembre, tot i que una part va haver de 
fer-la Aigües de Girona perquè es va trobar una canonada vella de 
plom, en servei, que Adif es va negar a canviar argumentant que ells 
estaven obligats a fer reposició, no a millorar les instal·lacions. Així 
doncs, la primera part a ser retornada als veïns va ser el carrer de 
Josep M. Gironella i la meitat de la plaça, que es van inaugurar el 19 
de desembre del 2013, tal com informava l’Ajuntament en una nota 
de premsa:

Girona va estrenar ahir a les 22 h el nou vial de la plaça d’Eu-
ropa, que connecta el passeig d’Olot amb el carrer d’Emili 
Grahit. La ciutat recupera aquest espai emblemàtic sis anys 
després de l’inici de les obres del projecte ferroviari a la ciu-
tat. La nova configuració de l’espai estableix dos carrils per a 
cada sentit de circulació en aquest eix vertebrador de la xarxa 
viària de la ciutat.17

Com que Adif havia anunciat, pocs mesos abans del final de 2013, 
que només reposaria l’espai de dins de les tanques, l’Ajuntament de 
Girona va assumir el projecte i l’execució del carrer del Bisbe Sivilla 
amb la seva zona arbrada, per no aturar les obres de reposició. A 
més, aprofitant que s’havia d’aixecar tot el carrer, es va crear un 
nou col·lector d’aigües pluvials des del mateix carrer perquè, traves-
sant la carretera de Santa Eugènia, anés a desembocar a la séquia 
Monar, i així resoldre la qüestió de les inundacions periòdiques que 
patien els veïns.

El projecte va consistir bàsicament en la reurbanització del carrer 
del Bisbe Sivilla i la part del Parc Central més propera. Es va reno-
var completament la xarxa de sanejament de les aigües plujanes, 
així com la resta de serveis urbans: l’enllumenat, el gas, les instal-
lacions elèctriques, l’aigua potable i les instal·lacions semafòriques. 
També es va reparar la zona del palmerar i de la font, ubicades 
a l’entorn de l’antiga estació de tren d’Olot. El projecte també va 
preveure una zona de jocs infantils i l’enjardinament nou de tota la 
zona verda restant.

17. 19 de desembre de 2013, tal com 
informava el mateix Ajuntament en 
una nota de premsa.

Imatges virtuals del projecte de 
plaça d’Europa i Parc Central. Àrea 
d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública de l’Ajuntament de Girona.
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Si bé les obres havien de començar el desembre de 2013, no van 
ser del tot efectives fins al gener de 2014 per la complexitat de fer la 
connexió del sanejament amb la séquia Monar. També es va aprofitar 
aquest temps per afegir unes obres complementàries dins de les 
tanques: un carril bici i l’enjardinament de la plaça de Joan Brossa. 
En aquest punt cal aclarir que les tanques metàl·liques de les obres 
eren al bell mig de la zona verda, just darrere de l’estació d’Olot i el 
palmerar; per tant, lògicament bona part de la reposició que va fer el 
consistori no li pertocava.

Les tasques complementàries es van perllongar fins a finals de l’any 
2014, quan es va obrir al trànsit la plaça de Joan Brossa i quan feia 
pocs mesos que també s’havia obert el carrer del Bisbe Sivilla. Però 
no va ser fins al 12 de febrer de 2015, data que es pot considerar 
com la de reobertura d’una part del parc, que es van treure les tan-
ques que envoltaven la zona enjardinada, a manca de recol·locar les 
antigues granotes del primer parc.

A la vegada que s’executava el carrer del Bisbe Sivilla i elements 
complementaris, l’Ajuntament de Girona aprofitava una part del projecte 
conjunt de la plaça d’Europa i el Parc Central per fer una separata de 
la plaça de la Mare de Déu de Montserrat. Atenent al fet que Adif es 

Projecte d’urbanització del carrer del 
Bisbe Sivilla (novembre de 2013).

Elements complementaris 
d’urbanització (març de 2014). Àrea 
d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública de l’Ajuntament de Girona.

Obres al carrer del Bisbe Sivilla i 
enjardinament (gener de 2014). 
Fotografia de Josep M. Arjona i 
Borrego.

Nou sanejament fins a la séquia 
Monar (març de 2014). Fotografia de 
Josep M. Arjona i Borrego.
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negava a recuperar-la, va ser el consistori qui executà els treballs 
seguint les prescripcions d’un projecte propi. Les obres s’iniciaren el 
31 de gener de 2014 i es donaren per totalment acabades el primer 
dia de desembre del mateix any. 

De forma contínua, aprofitant una part del projecte conjunt, el mes de 
setembre de 2014 l’Ajuntament també executà les obres de millora 
de la cruïlla entre la plaça de la Mare de Déu de Montserrat, l’avinguda 
de Sant Narcís i el passeig d’Olot, necessàries per a la mobilitat del 
trànsit rodat. Començar els treballs al setembre permetia que s’aca-
bessin, juntament amb les de la plaça, al mes de desembre.

La resta dels espais que havia de fer Adif estaven per definir, tant la 
segona fase de plaça d’Europa com el cobriment de la llosa del tren. 
L’any que el consistori havia recuperat part dels espais del parc, el 
gestor ferroviari s’havia limitat a fer algunes tasques d’acabat i man-
teniment que es van veure interrompudes per les dues inundacions 
de les vies del tren a conseqüència de pluges fortes.

Reobertura del Parc (12-2-2015). 
Fotografies de Josep M. Arjona i 
Borrego.

Evolució de les obres de la plaça de 
la Mare de Déu de Montserrat (8-4-
2014). Fotografia de Josep M. Arjona 
i Borrego.
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Una inundació va ser la matinada del 28 al 29 de setembre de 2014 
i va suposar una forta entrada d’aigua a les vies del tren, fins a 7 
metres d’alçada a la part amb més pendent, i l’aturada dels trens 
fins al 5 d’octubre per poder extreure-la. L’altra inundació, menys 
greu, va ser el 30 de novembre del mateix any, i l’endemà ja s’havia 
restablert el servei.

Si bé en un principi els tècnics d’Adif van atribuir l’incident a un col-
lapse del clavegueram per les fortes pluges, es va demostrar que un 
feble mur de maons ceràmics havia cedit a Mas Xirgu per l’empenta 
de l’aigua, a la zona del pou d’atac per on havia entrat la tuneladora. 
Aquest va ser l’origen de la forta riuada. La solució temporal va ser 
una barrera de daus de formigó, del tot ineficaços en el nou episodi 
de pluges fortes que va tenir lloc poc temps després. Ho manifes-
tava l’aleshores alcalde, Carles Puigdemont, a El Punt Avui l’1 de 
desembre de 2014: 

Va dir que l’Ajuntament «tenia raó» en considerar que el mur 
provisional que va fer Adif no evitaria una nova inundació. Es 
dóna el cas que Adif va canalitzar la riera a la zona, però va fer 

Projecte conjunt de les places 
d’Europa i Mare de Déu de 
Montserrat. Ajuntament de Girona.

Treballs a la cruïlla del passeig 
d’Olot i la plaça de Mare de Déu de 
Montserrat (30-9-2014). Fotografia de 
Josep M. Arjona i Borrego.

Inundació del 28 al 29 de setembre 
de 2014. Fotografia de Josep M. 
Arjona i Borrego.

Andanes amb restes d’aigua el 29 de 
setembre al matí. Fotografia de Josep 
M. Arjona i Borrego.
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el mur annex al pou d’atac més baix que el mur de l’altra banda 
de la canalització, fet que va provocar que la riera, en sobreeixir, 
vessés directament a les vies.18

Arran d’aquestes inundacions tot canvia i el Ministeri de Foment 
anuncia que farà les obres de cobriment del pou d’atac d’urgència, 
tal com es llegia a El Punt Avui del 2 de desembre de 2014:

Ahir el mateix secretari d’estat d’Infraestructures, Julio Gómez-
Pomar, va anunciar obres «immediates» per evitar que es torni 
a repetir la inundació de la infraestructura. El número dos de 
Foment va visitar la zona de Mas Xirgu per on l’aigua es va tornar 
a empassar cap a les vies i després de reunir-se a l’Ajuntament 
va anunciar que els treballs es «declaraven d’emergència» perquè 
les actuacions es facin «immediatament».19 

Així va ser, perquè els treballs de cobriment del pou d’atac a Mas Xirgu 
van començar immediatament. Els va executar l’empresa pública Tragsa. 

No és només el pou d’atac que comença immediatament, sinó que 
també es reinicien els treballs de reposició de la segona fase de 
plaça d’Europa, tot i que, per desavinences internes entre Adif i la UTE 
Girona, aquesta obra també l’executa d’urgència Tragsa. I l’executa 
en un temps rècord, perquè en un sol dia retira totes les tanques 
metàl·liques opaques, que eren de l’empresa anterior, i col·loca les 
seves, de malla transparent. Va ser el 16 de febrer de 2015, que 
es recorda com el dia en què l’espai va restar sense tanques unes 
quantes hores, tal com reflectia Jordi Nadal a El Punt Avui el dia 
següent: «L’antiga plaça Europa de Girona, un dia sense tanques - Ahir 
a la tarda es van treure provisionalment per començar les obres de 
recuperació al sud de la llosa del parc Central.»20

La notícia descoratjadora va ser la constatació, per part de l’Ajun-
tament, que el gestor ferroviari tenia un projecte propi de reposició 
que només preveia les línies mestres de l’avantprojecte del consis-
tori. Per tant, va ser l’Administració central qui va decidir la configu-
ració final de la resta de la plaça, tot i que va mantenir la unió del 

Restes del mur ceràmic origen de la 
primera inundació. El País, 2-10-
2014. Fotografia de Pere Duran.

Solució provisional que no va 
funcionar. Diari Ara, 1-12-2014. 
Fotografia de David Borrat.

18. nadaL, Jordi., Vicente, M. «L’estació 
del TAV a Girona es torna a inundar». 
El Punt Avui, 1-12-2014.
19. ViLà, Dani. «Ara els ve la pressa». El 
Punt Avui, 2-12-2014.
20. nadaL, Jordi. «L’antiga plaça Europa 
de Girona, un dia sense tanques». El 
Punt Avui, 17-2-2015.
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carrer de Josep M. Gironella amb el carrer de la Creu, creant una 
prolongació que connectés tots dos carrers.

Finalment, el vial que connectava la plaça d’Europa amb el carrer 
de la Creu s’obrí al trànsit el 27 de juliol, després de molts anys 
d’obres a la zona. Es tractava d’un nou carrer per on els vehicles 
que circulaven pel carrer de Josep Maria Gironella podien accedir al 
barri de l’Eixample.

El present: el retrobament del Parc
Podem dir que l’any 2016 ha estat el de l’esperança. Esperança perquè 
a finals de 2015 Adif havia fet arribar el projecte definiu del Parc Cen-
tral, que també havia redactat per tràmit d’urgència l’enginyeria Ineco.

Retirada de tanques opaques a la 
plaça d’Europa (16-2-2015). Fotografia 
de Josep M. Arjona i Borrego.

Segona fase de plaça d’Europa en 
obres (maig de 2015). Fotografia de 
Josep M. Arjona i Borrego.

Obres acabades (22-7-2015). 
Fotografia de Josep M. Arjona i 
Borrego.
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Poc després, el Ministeri de Foment posava a licitació les obres de 
cobriment de la llosa, publicada al BOE núm. 263, de 3 de novembre. 
Si tenim en compte que l’obertura de pliques del procediment estava 
prevista per a l’11 de gener de 2016, semblava que era el principi 
de la fi.

Un problema de revisió de preus, per una baixa excessiva en la millor 
proposta, en va retardar l’adjudicació. L’abril de 2016 s’adjudica 
definitivament a l’empresa Copcisa, però el retard en l’inici de les 
obres s’incrementa quan es generen discrepàncies entre qui ha 
d’assumir l’enderroc del finger provisional de connexió entre l’estació 
del TAV i l’estació del tren convencional. Segons Adif, en una reunió 
el regidor Carles Ribas havia proposat que el pagués l’Ajuntament 
de Girona. El regidor estava d’acord amb aquesta afirmació quan 
el preu que el gestor atribuïa a l’enderroc era de 100.000 euros; 
ara bé, en el projecte definitiu el cost pujava a 490.000 euros, una 
diferència que per al consistori era excessiu.

Una vegada es va saber que l’estació provisional del TAV quedava 
com a definitiva, tant la ciutadania com l’Ajuntament demanaven a 
l’Estat que s’enderroqués el finger perquè dividia totalment el Parc. 
A més, l’ens municipal s’havia compromès a projectar i executar 
la construcció d’una marquesina permeable que unís totes dues 
estacions. Però les dues parts no es posaven d’acord sobre qui havia 
d’assumir el cost de la demolició.

Projecte de cobriment de la llosa 
d’Ineco. Àrea d’Urbanisme, Activitats, 
Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament 
de Girona.
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A finals d’un estiu ple de retrets i picabaralles, prèvia consulta als ve-
ïns afectats, el consistori va arribar a l’acord d’acceptar el pagament 
de la demolició i l’1 d’agost el ple va aprovar una partida especial de 
490.247,75 euros per pagar l’obra, tot i que aquest és el cost de 
projecte, no de construcció, que, recordem, era a la baixa.

Finalment hi va haver acord entre les dues parts i es va redactar un 
conveni en què es reflectia que seria l’Ajuntament qui pagaria els 
treballs de demolició. La signatura del conveni a mitjans d’agost des-
bloquejà l’adjudicació final de les obres a Copcisa el 18 d’octubre de 
2016, quasi un any després de la seva licitació, amb una durada de 
cinc a sis mesos.

Abans, però, es van iniciar les obres de l’estació d’autobusos soterrada 
que s’havia licitat el 30 d’abril de 2015. En la nota de premsa de la 
Generalitat, la nova estació es definia així: 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert la licitació, 
per un import de 10 MEUR, de les obres de la nova estació 
d’autobusos de Girona, que s’ubicarà a l’estació intermodal so-
terrada construïda per l’arribada de la línia d’alta velocitat. Es 
preveu que entri en servei durant l’any que ve i rebi 1,7 milions 
de viatgers anuals. La instal·lació ocuparà el primer nivell soter-
rat del recinte i tindrà una superfície total d’uns 17.000 metres 
quadrats.

El projecte de la nova estació s’ha consensuat amb l’Ajunta-
ment de Girona i l’Associació de Transports de Girona (ASE-
TRANS). Els usuaris accediran a la nova terminal d’autobusos 
a través del vestíbul de l’estació intermodal del TAV, anomenat 
edifici satèl·lit, situat en superfície. Els autobusos disposaran 
d’un accés únic i exclusiu, mitjançat una rampa al carrer situat 
al sud, a la plaça d’Europa.21

L’execució de les obres aniria a càrrec de l’empresa Rubau Tarrés i 
havia de començar el gener de 2016. Però, com un déjà-vu continu 
del Parc Central, un problema burocràtic va retardar-les fins al maig 
de 2016, data en què Adif, ens dependent del Ministeri de Foment, 

Projecte de marquesines permeables. 
Àrea d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat 
i Via Pública de l’Ajuntament de 
Girona.

Perspectiva de les marquesines. Àrea 
d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública de l’Ajuntament de Girona.

21. Comunicat de premsa Territori i 
Sostenibilitat licita les obres de la 
nova estació d’autobusos de Girona 
per un valor de 10 MEUR, Generalitat 
de Catalunya, 30-4-2015.
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signà l’acta perquè la Generalitat pogués ocupar la zona, previ pa-
gament.

La durada havia de ser de deu mesos, però la complexitat de tre-
ballar en una zona del parc inacabada, on es va haver de fer una 
instal·lació nova d’alta tensió, vestir tot l’espai intern de l’estació 
amb els paviments, revestiments, taquilles, sales d’espera, oficines, 
instal·lacions i serveis, va fer que s’allargués molt. Inclús es van 
haver de fer totes les ventilacions i sortides d’emergència exteriors.

Les obres de la nova estació d’autobusos s’enllesteixen un any des-
prés i s’inauguren el 5 de maig de 2017. Es fan unes jornades de 
portes obertes el dissabte dia 6 i entren en funcionament el dia 9 
del mateix mes.

Quant al cobriment de la llosa, per considerar que s’inicien les obres 
hem d’esperar al 24 de novembre de 2016, quan es fa la primera 
reunió entre el regidor Carles Ribas, representants d’Adif i tècnics de 
l’Ajuntament. Tal com s’explicava a El Punt Avui del dia següent, la re-
unió va ser positiva i es van establir noves directrius de col·laboració: 

Sembla que per fi al parc Central de Girona es veu «la llum al 
final del túnel», en paraules del regidor del Projecte Ferroviari, 
Carles Ribas. Ahir es va reunir amb Adif per, entre altres coses, 

Plànol de planta de l’estació 
d’autobusos. Font: gencat.cat/
noticies

Obres interiors de l’estació (28-3-
2017). Fotografia de Josep M. Arjona 
i Borrego.

Execució de ventilacions i sortides 
d’emergència (22-2-2017). Fotografia 
de Josep M. Arjona i Borrego.
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constituir la taula de seguiment de les obres de reposició de la 
llosa, i en va sortir «molt content i satisfet».

Va explicar que havia estat la reunió «més positiva i una de les 
més profitoses» en tot el «periple» d’aquests anys: «Crec que 
tenim per primera vegada molta sintonia», va assenyalar. Va 
remarcar que, tot i que encara no s’hi vegin màquines treballant, 
les obres ja es poden considerar començades, ja que s’hi 
estan fent treballs previs de connexió de subministraments. 
«Els pròxims dies o setmanes, la gent podrà visualitzar ja les 
màquines treballant-hi», va dir.22

I, efectivament, no va ser fins al gener de 2017 que es van començar 
a veure les primeres màquines per fer neteja de tot el voltant de la 
llosa, ja que amb el pas del temps havia crescut molta arbustiva i 
també era plena de deixalles que la gent llençava per sobre de les 
tanques. Es pot considerar que l’inici efectiu de les obres va ser la 
segona setmana de gener, que és quan les primeres grans màquines 
van entrar per enderrocar les lloses provisionals de formigó que 
s’havien construït per les tasques de la tuneladora.

22. artiGas, Lurdes. «El govern de 
Girona certifica l’inici d’obres al parc 
Central». El Punt Avui, 25-11-2016.

Primeres demolicions de lloses 
de paviment (gener de 2017). 
Fotografies de Josep M. Arjona i 
Borrego.
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A partir d’aquesta data, les obres van avançant continuadament, a 
un ritme lent a conseqüència d’algunes indefinicions i ajustaments 
del projecte, que cal recordar que s’havia tramitat de forma urgent 
el febrer de 2015 i que no havia estat revisat pels tècnics de l’Ajun-
tament de Girona, els quals, en revisar-lo, van constatar que alguns 
punts no complien la normativa municipal, no estaven ben definits i, 
en algun cas, tampoc no complien la normativa general vigent. Per 
això es van mantenir diverses reunions, en les quals es va decidir 
que Adif generaria un projecte modificat que resolgués tots aquests 
aspectes.

Malgrat el reconeixement per part d’Adif, el delegat del govern a 
Girona, Enric Millo, va acusar l’Ajuntament d’aquest últim retard per 
les seves exigències, segons informava El Punt Avui el 21 de març 
de 2017, tres dies després que cent veïns fastiguejats pels retards 
ocupessin l’estació del TAV: 

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va 
culpar el consistori de Marta Madrenas de «voler modificar 
sobre la marxa» la reposició de la llosa del parc Central, un 
projecte que, segons va ressaltar, «s’està fent tal com tocava». 
Enric Millo, que va mantenir una reunió amb el president de 
la Diputació de Girona, Pere Vila, va defensar, a més, que el 
projecte d’Adif no inclou cap «il·legalitat», discrepant de la 
versió de l’Ajuntament.23

El dia abans d’aquestes desafortunades declaracions, una delegació 
de l’Ajuntament comandada per l’alcaldessa Marta Madrenas s’havia 
reunit a Madrid amb representants del Ministeri de Foment i d’Adif, 
reunió en què va quedar palès que el retard només era responsabilitat 
d’Adif, tal com reflectia Jordi Nadal a El Punt Avui del 22 de març:

El parc Central de Girona no estarà reurbanitzat a final d’abril 
tal com assegurava Adif, sinó que la ciutat pot tardar fins a nou 
mesos a partir d’ara a recuperar l’espai. Així ho va admetre 
ahir el president de l’ens ferroviari, Juan Bravo, en una reunió 
a Madrid que va mantenir amb l’alcaldessa de Girona, Marta 
Madrenas; el regidor responsable del projecte ferroviari, Carles 
Ribas, i tècnics municipals.

El motiu de l’endarreriment serà la redacció d’una modificació 
del projecte de la llosa per arreglar les mancances que conté. 
El responsable d’Adif va descarregar de culpes el govern de 
la ciutat pel nou endarreriment en admetre que els canvis que 
l’Ajuntament els va demanar eren per arreglar «deficiències i 
insuficiències» que hi havia en el projecte redactat per Adif.24

A la mateixa reunió, el president Juan Bravo es va comprometre a 
presentar un cronograma definitiu de totes les actuacions que enca-
ra s’havien de fer al voltant del Parc Central. Aquestes actuacions 
eren les següents:

23. nadaL, Jordi. «Adif, o caixa o faixa». 
El Punt Avui, 21-3-2017.
24. nadaL, Jordi. «Les obres al parc 
Central no s’acabaran fins a final 
d’any». El Punt Avui, 22-3-2017.

Es pot considerar 
que l’inici efectiu 
de les obres va ser 
la segona setmana 
de gener (2017), 
que és quan les 
primeres grans 
màquines van entrar 
per enderrocar les 
lloses provisionals 
de formigó que 
s’havien construït 
per les tasques de 
la tuneladora.
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• Urbanització de la coberta de l’estació d’alta velocitat (cobriment 
de la llosa), que estava a l’espera del projecte modificat per 
agilitzar els treballs.

• Obres a l’estació del TAV consistents a acabar de forma definiti-
va sis ventilacions i sortides d’emergència de l’estació que, des 
de l’arribada del tren el 2013, sempre havien estat de caràcter 
provisional.

• Obres complementàries de mesures addicionals de protecció civil i 
seguretat en el túnel de Girona. Cal recordar que des de l’arribada 
del tren, i sobretot amb l’episodi de les inundacions, la Generalitat 
havia reclamat que la instal·lació s’integrés a la xarxa RESCAT 
de Protecció Civil. El motiu per rebutjar-ne la integració eren les 
sortides d’emergència inacabades i la instal·lació dels sistemes 
de comunicació del túnel. Sense uns sistemes de comunicació 
integrats entre tots els cossos d’emergència, a través del túnel, 
no es pot efectuar cap rescat amb seguretat perquè els diferents 
serveis d’emergència no poden comunicar-se entre ells.

 
Es va separar tot l’àmbit del parc en dues zones diferenciades: la 
zona nord, que va des del finger fins a la plaça de Joan Brossa, que 
és la zona més complicada, i la zona sud, que va des del finger fins 
a la plaça d’Europa. Segons el nou cronograma presentat, la zona 
nord s’havia d’acabar el juliol de 2017, abans de les vacances d’es-
tiu, perquè durant l’agost les obres restarien aturades. Entre setem-
bre i octubre s’havia d’enderrocar el finger i acabar la zona sud, que 
s’hauria de lliurar a la ciutat a finals d’any.

Les obres de la zona nord van continuar fins al juliol, però no es van 
arribar a enllestir. És a dir, es feia l’aturada estival i el cronograma ja 
no es complia. En aquell moment el retard s’atribuïa a l’aprovació del 
projecte modificat. Finalment Ineco, l’enginyeria d’Adif, va redactar 
el projecte modificat amb totes les correccions, i es va aprovar al 
mes d’agost. Sortosament, la manca d’aquest projecte modificat no 
va aturar les obres, però sí que les va alentir de valent: la zona nord 
s’acabaria cap a finals de setembre i la sud, a inicis de l’any següent.

Provisionalitat de les sortides 
d’emergència (maig de 2016). 
Fotografies de Josep M. Arjona i 
Borrego.
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A la zona nord es van executar els treballs de pavimentació i 
de zones verdes, es van fer unes grades de connexió entre les 
sortides d’emergència i la plaça de Joan Brossa, i es va deixar 
preparada la rotonda d’accés de taxis, cotxes particulars i auto-
busos per posar l’asfalt. Després de l’estiu s’acabaria el paviment 
d’asfalt de la rotonda i els detalls (enllumenat, senyalització i mo-
biliari urbà).

El mes de juny, mentre s’enllestien els treballs a la zona nord, per fi 
es van iniciar els treballs per acabar les sis sortides d’emergència 
i edicles de ventilació que mancaven a tota l’explanada sud de la 

Cronograma presentat per Adif el 
25 de març de 2017. Ajuntament de 
Girona.
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Plànol de la zona sud. Àrea 
d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública de l’Ajuntament de Girona.

Plànol de la zona nord. Àrea 
d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública de l’Ajuntament de Girona.

Evolució de les obres a la zona nord 
(febrer de 2017). Fotografia de Josep 
M. Arjona i Borrego. 

Rotonda de la zona nord (abril de 
2017). Fotografia de Josep M. Arjona 
i Borrego.
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llosa. També ens consta que es van iniciar els treballs de la xarxa 
de comunicacions dins del túnel. Totes dues tasques les va portar a 
terme la UTE Girona.

L’inici, al juny,d’aquestes obres interrompudes durant anys, que te-
nen una durada de sis mesos significa que realment es veu la llum 
al final de túnel, atès que sense l’acabament d’aquestes sortides i 
ventilacions Copcisa no podria enllestir la seva part de la zona sud. 

A la tornada de l’estiu, els treballs de la zona nord se centraran en 
l’acabament de la pavimentació de la rotonda i en detalls d’altres 
paviments, a l’espera de col·locar tota la senyalització i el mobiliari 
urbà. Es va enderrocar el finger i, amb l’acabament de les sortides 
d’emergència i de les ventilacions del cantó de l’estació per part de 
la UTE Girona, Copcisa ja va poder iniciar els treballs de l’altra zona. 

Amb l’enderroc de la passarel·la vidriada, l’asfaltatge de la rotonda 
posterior de l’estació i els inicis de les obres a la part sud de la llosa, 
es demostra la necessitat que hi havia d’eliminar aquest obstacle. 
S’ha de donar raó als veïns, i a l’Ajuntament de Girona, que era tota 
una barrera, no només visual sinó també física.

Formació de les grades (juny de 
2017). Fotografia de Josep M. Arjona 
i Borrego.

Rotonda de la zona nord (juliol de 
2017). Fotografia de Josep M. Arjona 
i Borrego.

Primers treballs en sortides 
d’emergència i ventilacions de la zona 
sud (juny de 2017). Fotografies de 
Josep M. Arjona i Borrego.
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La ciutadania espera que, malgrat el petit retard ja assumit, febrer 
del 2018 sigui el moment del retorn del Parc Central, més si tenim 
en compte que l’Ajuntament té el compromís de recol·locar l’escul-
tura d’Andreu Alfaro a la plaça d’Europa, tasca que s’hauria de fer el 
mateix any 2018 juntament amb una pista poliesportiva darrera de 
l’escultura, quan la resta d’obres ja siguin un record.

Treballs d’enderroc del finger 
(setembre de 2017). Fotografia 
de Josep M. Arjona i Borrego.

Treballs a la zona sud de la llosa 
(octubre de 2017). Fotografia 
de Josep M. Arjona i Borrego.
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Vista l’evolució dels treballs, es pot dir que, després de més de 
nou anys, l’alta velocitat encara la recta final, que ha de permetre 
recuperar un parc urbà que havia estat el gaudi dels gironins i que 
ha estat desaparegut, envaït per maquinària, runes i pols, durant 
massa temps.

Estat de les obres des del viaducte 
l’octubre de 2017, amb el finger 
ja eliminat. Fotografia de Josep M. 
Arjona i Borrego.

Imatges virtuals de l’escultura 
d’Andreu Alfaro. Àrea d’Urbanisme, 
Activitats, Mobilitat i Via Pública de 
l’Ajuntament de Girona.



56 LA PUNXA MONOGRÀFIC



EL PARC CENTRAL DE GIRONA: UN RECORREGUT DE VIA LLARGA 57




