
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA D’UNA XARXA DE VIES VERDES A LA COMARCA DE LA 
SELVA

Segons la Declaració de Lille es defineixen les Vies Verdes com : A partir del resultat obtingut després d'aplicar el mètode II s'ha realitzat una tria final segons la 
puntuació obtinguda per cada un dels traçats i el nostre propi raonament. Així que la xarxa final de 
Vies Verdes que proposem és la següent:

El primer pas ha estat escollir, adquirir i 
preparar una sèrie de capes d’informació
geogràfica del factors més importants per tal de 
trobar l’emplaçament idoni per cada un dels 
traçats. Aquestes han estat: pendent, arbres 
monumentals, rius, Xarxa Natura 2000, 
carreteres, trens i camins. En base als factors 
escollits, que condicionaran per on han de 
passar, i gràcies el programa SIG, s'ha elaborat 
un mapa amb una primera proposta de xarxa de 
Vies Verdes.

S'ha dissenyat un indicador utilitzant 7 
paràmetres: població, segones residències, 
desplaçaments obligats, instal�lacions 
esportives, presència d’una Via Verda ja 
existent, turisme i nodes. 
Amb aquest mètode s'ha adquirit una puntuació
per cada municipi. Finalment, per trobar un 
valor per a cada un dels traçats s’ha fet la 
mitjana dels dos municipis que queden units per 
cada un d’aquests. Així s’obté una xarxa de Vies 
Verda puntuada segons la prioritat de cada una 
d’elles respecte de les altres.

Mètode II: 
Priorització dels traçats mitjançant un 
indicador

Mètode I: 
Generació de possibles Vies Verdes 
mitjançant SIG

Proposta final

El projecte consisteix en dissenyar mitjançant el programa informàtic SIG una xarxa de Vies Verdes que uneixi totes les poblacions de la comarca de la Selva, sempre passant per la zona més 
convenient. A part, una vegada dissenyats els possibles traçats, també n’hem fet una posterior valoració ajudant-nos d’un indicador que nosaltres mateixes hem dissenyat basant-nos en els trets 
i els elements més característics de les diferents poblacions, amb la finalitat de valorar quin o quins serien els traçats més apropiats per a portar a terme.

“Vies de comunicació autònomes reservades exclusivament als desplaçaments no motoritzats, 
desenvolupades en un marc de desenvolupament integrat que, destacant el valor del medi 

ambient i la qualitat de vida, i complint les condicions suficients d’amplada, pendent i qualitat 
superficial, garanteixen una utilització en convivència i seguretat a tots els usuaris de qualsevol 

capacitat física”. 

Metodologia

Que és una Via Verda?
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A la proposta s’observa un eix vertical principal que travessa la comarca d'extrem nord a sud, i 
quatre eixos horitzontals que la divideixen en quatre sectors i que contribueixen a apropar les Vies 
Verdes a tots els municipis. A més, diferenciades amb color blau clar, s’han proposat unes 
alternatives que marquen un traçat tancat en el centre de la comarca, amb el qual s’assegura una 
perfecta connectivitat. 


