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Territori 

La història del turisme 
a la ciutat de Girona 
Núria Galí 
José Antonio Donaire 

Aquest article és un breu itinerari per la 

liistòria del turisme de la ciutat de Girona, 

estructurada en quatre períodes. En la 

primera etapa, s'assenten les bases de la 

imatge turística de la ciutat (1850-1900); el 

període artesanal (1900-1950) coincideix 

amb els primers passos de la indústria 

turística i la consolidació de l'ideal romàntic; 

seguidament, el període fordista (1950-

1980) és la fase de transformació radical 

del turisme i implica una concentració de la 

demanda en el litoral; i, finalment, el 

període postíordlsta (1980-2006), 

caracteritzat per la instauració de la 

democràcia, l'inici de l'esgotament del 

model tradicional i la densitat creixent de 

fluxos turístics al Barri Vell. 

Portada de la revista editada pel 
Fomento de Turismo de Gerona 
(número 1. agost de 1952). 
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El trànsit entre la mirada útil de la Il·lustració 
i la mirada evocadora del romanticisme marcà el 

naixement de la imatge col·lectiva de la ciutat 

La construcció de la imatge turística 

de Girona (1850-1900) 

És probable que el turisme nasqués 
amb la divulgació de la mirada 
romàntica. Els viatgers romàntics 
miraven el món a la recerca del gaudi 
estètic. Antonio López (198H) consi
derava! que els viatgers romàntics es 
guiaven per la seducció de la muntan
ya, el clima calorós, la influència àrab, 
la pobresa i la marginalitat o el caràc
ter dels locals. No era només un canvi 
en els elements d'interès, sinó que la 
principal transformació era la nova 
forma de mirar els llocs. Els viatgers 
romàntics estaven guiats per un esperit 
individual, singular, però paradoxal
ment contribuïen a crear una mirada 
universal dels espais. Les perspecdves 
úniques creades per Guy de Maupas-
sant, Stendhal , Bernanos o Lord 
Byron esdevingueren universals. 

La lectura de l'obra Voyagc Pillo-
rcsquc et Hiifi^yiijiic de l'Espa^inc d'Ale
xandre Labordc. just al tombant del 
segle XIX, ens permet definir els 
principals trets de la primera mirada 
romàntica de Girona. Laborde inicia 
el capítol d'aquesta ciutat amb una 
breu referència a la seva història i ens 
n'ofereix una visió general, però 
ràpidament s'endinsa en els seus frag
ments. Es fixa essencialment en dues 
peces de la ciutat: la Catedral i els 
Banys Àrabs. De fet, reprodueix els 
principis estètics del romanticisme, 
que posen en valor els monuments 
grecs i romans, els elements àrabs i cl 
gòtic. Per a Laborde no existeix res 
niés. Per això. la mirada del viatger 
francès ens presenta els principis de la 
imatge romàntica de Girona, que es 
reproduiran posteriorment: (a) l'esta
bliment d'uns criteris estètics basats 
en l'orientalisme i el gòtic, que deixa 
en segon t e rme el romànic i cl 
barroc; (b) la fragmentació de la 
mirada, basada en la suma de les 

La mirada dels viatgers francesos es traduïa en imalges 
romàntiques com la d'aquest gravat del s. XiX. 

peces més significatives; (c) l'establi
ment d'una jerarquia de monuments; 
i (d) la preeminència del criteris estè
tics i artístics sobre el valor material 
de les descripcions. 

El trànsit enne la mirada útil de la 
Il·lustració i la mirada evocadora del 
romanticisme marcà ei naixement do 
la imatge col·lectiva de la ciutat. En la 
majona dels casos, van ser les mirades 
estranyes (estrangeres) les que penne-
teren crear i difondre els principis de la 
lectura de la ciutat: Renoux. Laborde. 
Dequevaull ier , Girault. . . Aquesta 
mirada romàntica trencava l'espai en 
un univers de peces monumentals, 
que evocaven els arquedps de l'època. 
Si observem la lenta construcció de les 
imatges de Girona, constatem que les 
noves mirades se sustentaven en les 
imatges ja creades. Així, per exemple, 
l'aiguafort d'Antoni Roca (IS53) que 
presenta la vista de Girona des del 
nord va ser reproduïda des del mateix 
angle en les representacions posteriors. 
També l'evocació onírica dels Banys 
Àrabs de Laborde, el joc de volums 

Sant Feliu - Catedral de Francesc 
Xavier Parcerisas (1840-1850), la 
composició del conjunt de Sant Pere 
de Galligants i Sant Nicolau de Ricard 
Miranda (1H66) o les representacions 
fabuloses d'Engelmann han fossilitzat 
imatges i perspectives que encara 
podcjn contemplar avui en tiillejar una 
guia turística convencional. 

El segle XIX es caracteritza també 
per l'aparició de les primeres guies de 
viatge sobre la ciutat que tenen un 
marcat caràcter bistòric. El notable 
conjunt monumental de Girona i el 
pes de la seva història estan en constant 
relació en les guies del XIX. Es tracta 
de documents molt extensos, en for
mat llibre i poc funcionals. Utilitzen 
un llenguatge emdit amb multitud de 
topònims i adjectius. Pràcticament no 
tenen imatges; només la GÍTIUIIÍ HiVrii-
íico Moiiiiniannl en Ics seves dues edi
cions {I8.S3 i 1 Kó2) s'il·lustrà amb 
dibuixos d'alguns monuments de la 
ciutat (Banys Àrabs, claustre de Sant 
Pere de Galligants, cl pont de Pedra i 
el portal dels Apòstols). 
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En definitiv;i, durant el període 
roiTiàncic Li incidènci;i del turisme era 
a penes percept ib le . La ubicació 
estratègica de I.1 ciutat en el camí que 
condueix a França explica la presència 
d'una feble estructura d'hostalatge o 
restauració que tenia un efecte menor 
en l 'economia urbana. Tanmateix, 
aquest va ser un període transcenden
tal perquè s*hi fixaren els principals 
paràmetres de la imatge de la ciutat 
que es reproduí en els propers perío
des, fins a consolidar-se en l'imaginari 
col·lectiu. 

Els primers passos 

del turisme (1900-1950) 

A final del segle XíX, la ciutat visqué 
una transformació capital, Tot i que 
des del sexenni democràtic s'havia 
demanat l ' ender rocament de Ics 
muralles, l 'ordre no arribà fins al 
1895. A partir d'aqtiest moment, el 
Mercadal perdé el cordó umbilical 
que l'unia amb el seu passat i s'arros
segà a la seva condició geogràfica, 
veïna del primer eixampla, L'enderroc 
de la muralla obrí la Gran Via i arra
conà la vella Girona en la frontera que 
marcava el curs de l'Onyar. Malgrat 
aquesta obra, durant les primeres 
dècades d'aquest període, el debat 
entre l'higicnisme (obertures, ender
rocs, alineaments) i el proteccionisme 
se saldà a favor del segon, gràcies 
especialment a l'actuació de Rafiel 
Masó. La seva intervenció permeté 
revocar algunes de les propostes d'ali
neació del Pla de Manuel Almeda 
(1885). La ciutat inicià un reconeixe
ment no només a les peces que inte
graven ei seu patrimoni, sinó al valor 
de conjunt del Barri Vell. 

A principi de segle, el nombre de 
viatgers s'incrementà lleugerament. 
També és el moment en què apare-
gueren les primeres formes de viatge 
organitzat i els primers organismes 

GIRONA 
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ATRACCIÓ DE FORASTERS 
SINDICAT D'INICIATIVA 
Ollcniu Biiint di Ciu li aMlil 

Fullet de promoció editat per la Societat 
d'Atracció de Forasters de Girona (anys 20). 

públics de gestió turística. Aquest 
període intermedi (que anomenem 
artesanal) es caracteritza per la creació 
de les estructures inicials en les quals 
se sustentà el turisme fordista, i per la 
consolidació de la imatge romàntica 
en l'imaginari col·lectiu, En aquest 
moment les societats de foment del 
turisme i els sindicats d'iniciatives 
locals començaren a proliferar. El 15 
de febrer de 1908 es creava la Societat 
d'Atracció de Turistes de Barcelona, 
la més important de tot el país, que 
creà les bases d'un model turístic sus
tentat en la vida cultural i artística de 
la ciutat. L'any I91H es comptabilitza
ven mig centenar de societats noves 
repartides per tot el territori espanyol. 

La Societat d'Atracció de Forasters 
i Turistes de Girona es creà el 7 de 
maig de 1914. L'objecte dels sindicat 
turístic era el de facilitar als forasters 
que visitaven Girona els mitjans per 
gaudir de les belleses naturals, artísti
ques i arqueològiques de la capital. 

així com hostalatge, itineraris, vies de 
comunicació, etc. Els seus antecedents 
culturals els trobem en la Comisión 
de Monumentos Históricos y Artísti-
cos, creada l'any 1844. que pretenia la 
recuperació i conservació del patri
moni històric i artístic malmès durant 
les desamortitzaciotis de Meiidizàbal. 
La Societat d'Atracció de Girona no 
L'S limitava a tasques d'informació i 
propaganda, sinó que intervenia en el 
sector privat de serveis turístics i sobre 
l'administració pública. És, a més, la 
promotora d'algunes de les primeres 
guies de viatges de la població i dels 
primers concursos de cartells turístics 
que s'havien fet. Malgrat tot, el balantp 
de la Societat va ser més que discret. 

Les guies turístiques d'aqtiest perí
ode ja no estaven orientades a viatgers 
erudits: la informació era molt més 
actualitzada i els documents menys 
voluminosos, més pràctics. El llen
guatge perdé la retòrica del XIX i 
cercà UTI to més divulgador. La reduc
ció de la mida de les guies anava 
acompanyada d'un increjTient en la 
informació pràctica (adreces, preus, 
horaris,.,}, qLie dibuixava un nou pro
totipus de viatger. Malgrat tot, el crei
xement de rol''"erta turística no fou 
gaire important. Sabem que el 1905, 
la ciutat disposava només de sis esta
bliments, mentre que el 1931 la Guia 
Oficial íí'Hospedatgc registrà tretze 
allotjaments turístics. 

El juny de 1932 el Patronato 
Nacional de Turismo va traspassar 
bona part de les seves competències a 
la Generalitat de Catalunya per a 
l'organització i el desenvolupament 
del turisme en el país. La Generalitat 
creà de forma gairebé immediata 
l'Oficina de Turisme de Catalunya, 
que s'havia d'ocupar de la gestió de 
les oficines d'informació que havia 
creat el Patronat estatal a la Jonquera, 
Puigcerdà, Portbou, Girona, Tarrago
na i Barcelona. Aquest organisme. 
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Al principi del segle XX aparegueren les primeres 
fornies de viatge organitzat i els primers 

organismes públics de gestió turística 

atnb Ull pressupost ccrc;inicnt limitat, 
VM iniciar la promoció del p;iís, La 
Guerni Civil i l;i dur;) postgULMTil 
(cspeciíUment dura ;i Cíirona, per les 
iinuidac-ions de 1940 i i 943) trunca
ren aquesta dinàmica turística. 

El canvi d'escala: el turisme fordista 

del litoral (1950-1980} 

Els primers anys de la dècada dels 50 
s'inicià un nou període turístic que es 
particularitza per la generalització de 
les vacances i per riiomogeneïtzació 
de l'ofeita i la demanda. El nou model 
turístic va tenir en l'Estat espanyol un 
excel·lent escenari per al seu desenvo
lupament: preus baixos, proximitat, 
exotisme, csuiictura empresarial molt 
feble, legislació generosa amb la 
inversió estrangera, paisatge i climato
logia (Cals, 1982). Des de Tinici, el 
model turístic fordista es cai-acteritzà 
per un creixement espontani i mancat 
de planificació, El paper de l'adminis
tració pi'iblica des dels primers anys de 
la dècada dels 5(J va ser molt ambigu: 
d'una banda, l'esperit reglamentista 
detallava fins i tot la llargària de les 
banyeres de Ics liabitacions boteleres; 
d'altra banda, però. es mostrava indi
ferent davant l'aparició d'tina nova 
organització espacial que entrava en 
contradicció amb la lògica del vell 
espai litoral. 

En el decurs d'aquests anys, les 
directrius i competències del turisme 
espanyol estigueren centralitzades en 
mans del Ministeri d'Informació i 
Turisme creat el 1951. L'any 1952, el 
Ministeri publicà les directrius pel pri
mer Pla Nacional de Turisme. En el 
capítol tercer, dedicat als objectius 
d'Interès Turístic, es fií una breu men
ció a la ciutat de Girona: «ciudades o 
zonas de ciudades declaradas monu-
niento nacional, que conservan su 
vida y son dignas de visitarse por su 
caràcter y los recucrdos históricos y 
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artísticos que poseen entre las que 
figuran Santiago, Santillana del Mar, 
Toledo, Àvila, Gerona [..-I», 

L'oficina d ' informació de la 
Direcció General de Turisme a Giro
na rcgistm Fany 1951 un total de 16 
allotjaments turístics: tres liotels. set 
fondes, una posada i cinc cases d'hos
tes. Pocs anys després, el 1957. la gina 
d'hotels de la província de Girona 
evidenciava que a Girona cada vegada 
hi havia menys establiments d'allotja
ment turístic. L'oferta turística local 
dels anys 50 comcn(,-à a patir els ctcc-

Postals dels anys 60 editades pel Patronato 
Nacional de Turismo de Espaha. 

tes de l'inici d'un moviment turístic 
que feia prevaler la costa en detriment 
de la ciutat. 

El 1952. ^,^ssemblea de la Costa 
Brava marcà Piuici del canvi de rumb. 
L'I 1 de setembre es reuniren a Palafru
gell els representants del municipis del 
litoral, un símptoma evident de la 
voluntat de 'iingtilaritzar el turisme de 
la costa. El centre de gravetat de l'acti
vitat turística es desplaçà definitivament 
al litonil i la ciutat de Girona va restar 
progressivament allunyada dels fluxos 
internacionals. Així, el ]9ri3 se celebrà 
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Fullet del Fomento deTurismo 
deGerona (anys 50). 

;i la capital ia l-'rimcra Assemblea P ro 

vincial de Turisme: les referències a la 

ciutat de Girona van ser gairebé nul·les. 

En aquesta assemblea es varen discutir 

aspectes vinculats als allotjaments turís

tics, obres d'infraestructura, serveis de 

transport i, sobretot, a la dinaniització 

de la Costa Brava. 

T o t i això, el 6 de març de 1964 

es constituí a Girona el Cent re d ' In i 

ciatives i Tur isme (CIT) de la ciutat. 

L'objectiu principal d'aquesta entitat 

era la p romoció del turisme i la infor

mació als visitants. Una de les p r ime

res i n i c i a t i v e s de l C I T e r e n els 

<*diniarts turís t ics*, q u e a r r iba ren a 

m o b i l i t z a r 15 a g è n c i e s de v ia tge i 

aplegar a la Devesa fins a 70 autocars. 

La iniciativa, però, segons diuen Riera 

i Dalmau (2()(HI), va morir d ' inanició. 

El 1976 , la c reació de l Pa t rona t 

Costa Brava Girona, soca els auspicis 

de la Diputació de Girona, no pogLié 

evitar el sobreprès turístic de la façana 

m a r í t i m a . La major ia d ' i n i c i a t i v e s 

dutes a te rme per aquesta entitat entre 

els anys 1976 i 1983 fixaven el seu 

pun t de mira en el litoral gironí. Per 

això, durant aquest període les guíes i 

fulletons passaren a tenir un abast p ro 

vincial. Es posava en valor el litoral 

gironí i, per contra, perdia impor tàn

cia G i r o n a capital i el r e repa í s . La 

Cos ta Brava representava la i ínatge 

u t ò p i c a de l s l locs d e sol i p la t j a . 

D 'aques ta època n o m é s h e m p o g u t 

recopilar dues guies centrades e.xclusi-

v a m e n t e n la c i u t a t d e G i r o n a . A 

mesura que ens endinsem en el per ío

de fordista, les guies van substituint la 

infoniiació per la imatge. 

D u r a n t aques t p e r í o d e , el Barri 

Vell va ser objecte d 'una intervenció 

important , Es reformaren algunes de 

les imatges de les fornícules de la faça

na principal de la catedral, es finalitzà 

l'obra de la porta dels Apòstols de la 

seu (1975), s'inicià el passeig A r q u e 

o l ò g i c ( 1 9 5 9 - 1 9 6 1 ) , es r e s t au rà la 

plaça dels J u r a t s ( 1 9 6 3 ) . . . V a n ser 

actuacions estridents, que atemptaven 

cont ra l 'esperit del pa t r imon i i q u e 

de ixa ren una trista he rènc ia (dures 

cicatrius) en el perfil petri del Barri 

Vell. Segurament l'expressió més aca

bada d 'aquesta in te rvenció va ser el 

pòrtic de la plaça de les Àligues, feliç

ment derruït a final dels anys 70. 

Les actuacions en el Barri Vell no 

són sinó un s ímptoma de la degrada

c ió u r b a n a de l desarroüismo. Avia t 

s'evidencià que el Pla general de i 955 

n o d i sposava dels i n s t r u m e n t s p e r 

assumir el fort c re ixement Lirbà dels 

50 i 60 . Per això. t l l'la del 1971 era 

més una forma de donar legalitat a un 

procés urbanístic espontani i especula

tiu que un nou marc normatiu. Entre 

els dos plans generals, el Pla l-*arcial 

del c e n t r e c o m e r c i a l , el «Pla P e r 

p inyà» , havia crea t una p la ta forma 

artificial en el llit del riu, al temps que 

desplaçava la centralitat tradicional del 

Barri Vell cap a u n nou espai s imbo

litzat pels gratacels, La silueta urbana 

de la Catedral i Sant Feliu es trencava 

per l 'aparició de nous elements , que 

actuaven cojii la metàfora de la pèrdua 

La visita turística a Girona comença molt 
sovinlalpeudel campanar üe Sant Feliu. 

de pes de l l iarr i Vel l . A q u e s t era 

l 'escenar i de la t rans ic ió , t J n barri 

envellit, receptacle de la misèria i la 

marginació. Una ciutat trencada pels 

efectes del dcsarrollismo, q u e havien 

creat un mosaic d'estructures urbanes 

inconnexes (Vicente, 1999). U n barri 

antic allunyat de la nova ciutat, que 

havia perdut la seva condició de cen

tre de referència urbana. I una activi

tat tur ís t ica q u e havia r e n u n c i a t al 

model francès i concentrava l'atracció 

en ima fuiíssima pel·lícula litoral, lluny 

dels fluxos interiors, 

La ciutat amb turistes (1980-2005) 

A l'inici de la dècada dels 80 s 'amun

tegaren els canvis . U n n o u sistema 

polític pe rmeté recuperar la digTiitat 

de la iniciadva local i cimentar el p r o 

cés de reconstrucció de les ciutat';; la 
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A rinici de la dècada dels 80 s'amuntegaren 
els canvis i el nou sistema polític permeté 

recuperar la dignitat de la iniciativa local 

crisi dels 70 i els primers nioviïneats 
de protesta (eniniarcacs pel Debat 
Costii Brava) començaren a qüestionar 
b validesa del model tradicional del 
turisme litoral; de tornin natLiral, els 
fluxos tLiristics iniciaren nn lent c;imí 
cap 3 l'interior i dibnixaren una geo
grafia en dues dimensions, més enllà 
del perfil pla del litoral (Besalú, Pera-
tallada, Figueres i, òbviament, Giro
na). Tanmateix, és probable que la fita 
més significativa sigui el Pla especial 
de rebabilitació interior, el PERI, que 
translormà el fons i la forma del Barri 
Vell de Girona, 

El Pla especial del Bam Vell és la 
plasmació d'una utopia urbana. Nas
qué en el context de la profunda 
capacitat de transformació dels pri
mers anys de democràcia local i també 
amb el rerefons teòric i pràctic de les 
iniciatives angleses, franceses i sobretot 
italianes. El projecte de ciutat intenta
va reconstruir el desgavell de facció 
urbana franquista, amb una acció con
tundent en el cor bistòric. Tanmateix, 
l'actuació en el PEJl·l anava més enllà 
de l'csfort per recuperar la dignitat 
dels babitants de Pespai medieval; la 

Portada del fullet dels anys 50. 

recuperació del centre era també un 
intent per tornar a modelar l'estructu
ra urbana a partir del seu referent 
bistòric. Reconstruir la ciutíit medie
val era la condició necessària (no sufi
cient) per reconstiiiir la ciutat. 

El PERI del Barri Vell se sustenta
va en la necessitat de crear ciutat. No 
era un escenari per al consum dels 
visitants, ni una estratègia del patrimo
ni pel patrimoni, sinó un esforç cons
cient de dotar l'espai urbà de la matè
ria primera de la ciutat: els ciutadans. 
La condició d'espai urbà crea un esce
nari viu. Els visitants no entren en un 
museu fossilitzat, sinó en una esti'uc-
tura vital, complexa, dinàmica i con
temporània. Potser la principal capaci
tat d'evocació d'aquest espai és la seva 
condició aturistica, la percepció que el 
Barri Vell no s'explica pels seus visi
tants, sinó a l'inrevés. 

De forma gairebé immediata a la 
mateixa aprovació del Pla, l'Ajunta
ment inicià un projecte de rehabilita
ció de les façanes de! riu Onyar . 
L'actuació simultània en cl llit del riu i 
en les façanes van crear l'escenogi-afia 
simbòlica més rellevant d'aquest perí-

L'actuació a les façanes de l'Onyar va crear 
l'escenografia simbòlica més rellevant de Girona, 

ode. Sobtadament, Pavantsala del 
Barri Vell estava presidida per un 
frontis que creava una nova estructura 
horitzontal, una continuïtat cromàti
ca. Aquest procés generà dos efectes 
tiu'ístics essencials. En primer lloc, 
marcà la frontera de Pespai visitable, 
de manera que inconscientment crea
va una trnntera artificial entre el 
recinte oriental i el Mercadal. Es a dir, 
en la mesura que el projecte reforça el 
paper de frontera de l'Onyar, dificulta 
la integració turística entre les dues 
ribes del riu. En segon lloc, la nova 
paleta de colors actua de fornia imme
diata en la semiologia del visitant: el 
turista re-coneix el símbol, el codi 
turístic que indica l'adscripció de la 
ciutat al catàleg de ciutats medievals. 

La segona obra emblemàtica del 
PERI del Barri Vell fou la rehabilita
ció del passeig de les Muralles. La vella 
muralla del segle XIV va ser objecte 
d'un procés de rehabilitació que per
meté crear un llarg coiredor urbà, que 
parteix de la patt de la ciutat vella i 
s'enlaira fins a les cotes més elevades. 
El nou passeig havia d'actuar en un 
doble sentit; en primer lloc. crear un 



40 Ifizol f- [í^viSTA PE G I R O N A •» NÚM. zyj NOVÍ-MHHI-, - iil·.sij.viniíl· 2001'j f- TERRITORI 

La Catedral és un (Uíl:̂  \n\\\is bàsics 
de concen^ació patrimonial gironina. 

nou graf urbà nmb un increment sen

sible de i'acctrssibilitLit; en segon lloc, 

permetre contemplar la ciutat vella des 

de fora i identificar les fites m o n u m e n 

tals més des tacades del r e c o r r e g u t . 

L'obra de les Muralles va ser una inter

venció que simbolitza la nova actuació 

sobre el patrimoni medieval. Els aca

baments de les muralles es realitzaren 

a m b un mater ia l q u e defugia d e la 

s imu lac ió de la pedra i marcava el 

contrast amb l'obra antiga; de fet, totes 

les operacions evitaren el pessebrisme i 

aportareu unes dosis molt contingudes 

de modernitat en el procés de rehabili

tació (torres, passarel·les, escales...). 

En a q u e s t m a t e i x m a r c h e m 

d ' e n t e n d r e les a c t u a c i o n s p e r a la 

rehabilitació de l 'activitat comercial . 

Inicialment, l'estructura comercial del 

barri em molt tradicional, orientada al 

s e r v e i d e l ' à r ea d ' i n f l u è n c i a m é s 

immediata (Birulés, 2003). El Pla va 

potenciar una reconversió del model 

comercial a partir d 'operacions c o n 

vencionals: una aposta per la zona de 

vianants, una millora de l'escenografia 

u r b a n a en els p r inc ipa l s c o r r e d o r s 

(Ballcsteries. Força, [í^ambla i carrers 

gremials) i una cojiversió lenta dels 

e l e m e n t s estèt ics ex t e r io r s , q u e ha 

creat una de Ics principals concentra

cions comercials de la ciutat. Aquest 

és l 'àmbit en què la connexió de les 

dues ribes de la ciutat ha estat més 

efectiva: ta remodelació de les artèries 

paral·leles de la riba oesc (Santa Clara 

o carrer N o u ) ban creat un c i rcui t 

comercia l mol t rellevant, en el qual 

les d u e s p e c e s e n c e r c l a d e s p e r la 

muralla fornien part del mateix itine

rari. Girona es caracteritza perquè la 

geografia comercial no ha abandonat 

els límits de la vella ciutat, a diferència 

de moltes altres ciutaLs monumenta ls . 

Aques t a és la p a r a d o x a . El Pla 

ideat per a la residència, per a l'activi

tat universitària, per a la reactivació 

comerc ia l , per a la locali tzació dels 

equ ipaments administrat ius, per a la 

cons t rucció en definitiva d 'un espai 

urbà, esdevingué sense v o l e r - h o un 

pla turístic. 

Per això. no va ser fins a la dècada 

dels 90 que el turisme s'integrà en les 

estratègies urbanes, si bé sempre amb 

u n a d i s c r e t a e v o c a c i ó . El 1 9 9 4 

s 'aprovà a G i rona el l-̂ la de C iu t a t , 

que pretenia fer de la ciutat un centre 

econòmic i cultural de rang europeu. 

Els objectius del pla que fan referència 

explícita al turisme estan recollits a la 

l ínia es t ra tèg ica s egona i es basen 

essencialment en el supori a iniciatives 

empresarials i professionals del sector 

turístic, fer de la ciutat un centre de 

turisme urbà de referència europea, i 

consolidar la capitalitat de Girona en 

matèria de ser\'eis turístics. 

Ja el 198S havia iniciat la seva acti

vitat rOficina de Tur isme de Girona 

com a resultat de la integració de les 

d u c s o f i c ines q u e hi havia fins al 

m o m e n t , la de l 'Ajuntament i la de la 

C o m u n i t a t A u t ò n o m a . Més tard, el 

1994 es va obrir el P u n t de Benvin

guda, amb dos objectius: oferir infor

mació de caràcter local per ajudar a 

descongestionar l'Oficina de Tur isme 

i esdevenir el centre operatiu del sec

tor privat local. El Pimt de Benvingu

da coincideix amb l'obeitin·a del pont 

que uneix els aparcaments de la D e v e 

sa anrb la plaça de Sant Feliu, de s 

plaçat amb relació al que preveia ÍEIÍ-

cialmcnt el Pla. Aquest nou eix c o n 

trovert i t ha creat el principal circuit 

d'entrada a la ciutat antiga i en pocs 

anys ha superat el pon t de Pedra com 

La segona obra emblemàtica feta 
al Barri Veli va ser la rehabilitació 

del passeigde les Muralles. 
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El Pla de Ciutat de 1994 proposava consolidar 
la capitalitat de Girona i convertir-la en un centre 

de turisme urbà de referència europea 
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l'í i/ciffíij- ai î̂ íïijjrij/íii luiiiuitiíi pa íu UAB, 

és professor titii!ar a Geografia i a l'Escola 

Uiiivirsiíàríii de Titihiiic i!c In IJtlG. 

AKAGÓ. N.ircis-Jordi. Cirt*M ara i sempre (una 

aòiiicíi). Dipiiciídó Ac Girona. Glroti.i, 1982. 

OniULÉS, Jasop M. ol'ossibilitat i líiiiics de la 
rtliabilitnció. La ciuDt niirig;i a Clironn". Giro-
m. 20 ,Jitys líf P/o EsíimVí/ del fijm' l'ell l'JS.I-
200.Í. Ajunt.iinL'iit df Giroiin. Giroiin, 20(13. 

ISl.A.NCii. N.IILÍS, G(Yi>ii<i /-//.< 10rícíi Moiiimimtíii 
CÏLTona: liiiprcm.i y librL'rin de Paciaiio 
Torres, 1H.Ï3. I«(i2. 

C.^i.s. Joan. iji Gij/.J lir^iw! i fi lurííiiw: ríliídis 
>ol>ri' li! fiii/íiJnJ lumiici), d teniíori i l'íii'lcleria. 
Kapvl. [J.ircclona, l'JH2. 

C'OMISION 1'H.OVINCIAL Dl; UniiANISMO Y 
ARguiTL\cruii.'\ HE CÍERONA (t-d.). h\f,íni\c 
solirc la CVffíi Buivi]. Comisióii l'rovimrial de 
Urb.iiiisnio y ArqiiiiL·itiira df Gcroiia. Giro-
\U. 1%5. 

DoNAiRE, JosL- Anconio. •iGirona, una ciutat 
nmb tiiristf^s", a Rci'inta <lc Girona (monogràfic 
KEIS horitzons del turÍMnc cultural"), núm. 
212(201)2). p.7(l-.74. 

FO.MliNTO dl-, TURISMO (cd.). GcríiNiï Turifúcl. 
Foniciito d<̂ l Tiirismu. Girmia. l')52. 

Giirii de Hoíehí tic In priifiíicin de Gennui. junta 

PTDVÍIICÍ.II de Infcirniación, Tiirísino y E.P. 

Girona. 1957, 

LAIIORIIU, AIcx.indrt!. VMI\;C pmion-sc i liishmc. 

Ei l·riinipxU. PiiLiliiracionü de l'Abadia de 

Montserrat. U.ireclona, 1974. 

LóriïZ. Antoiiio, «El paisajc de Andalucía a tra

vés de los viajcros roman d cos: creación y per-

\Hvcncia del mito aiiiiluz dcscií' una perspec

tiva geogràfica», a tU.iMiiZ, JcwL-fin.i. PVii/cm.t y 

iMis.ijrs. AJianza. iVIadnd, lySH. p. K2I-S4(). 

MlNI.STllKlO DE lNr-OH.Vl,\cadN Y TuRISMO (ed.). 

1 Asamblea Provinei.il de Turisnio. nflega-

àón Provincial del Mioisteriíi de infomiación 

y Tiirismo de Geroiia. íïin>na, 1%3. 

MiiiAMUiíi.i, Enric. G/Ji'íiii. aïlw b Imiòría r /'ÍKTIKÏ-

iihii, Ajuni.inietil de Girana. Girona, 1990, 

NADAL. Joaquim, "Vint anys del Pla Espctiial, iin 

pla qniriiipic. no cosniècicu. Gfriífiii 20 iiiiys de 

Pl.i Efjxridl dçí film' l'dl l9S.h200.i. Girona: 

.^luntaiucnt de Girona. Girona, 20U3. 

l'ATKtlNAT DE TUIIISME DE GUtONA (fd.) . 

Patmiat de Ttirime de Girona }976-1984. 

Girona, 1976. 

RiBRA, J.; DALMAU, A . (cord.). Giroi\a eu cl 

fíitii'í de ml-kiii: Comcn; i Tiirisiiir. El l'imt i 

Hennes Conmnitacions. Girona, 2<ll)ü. 

SL")i3aF.QUi;s, Tomis; PICAMAL, Rosa M. "Giro

na: Turisino y pronioeióu ecoiiómica", a 

TRcUTINti, MipiL·l An^yel. 1 ïnr J.i.c eiiidadví 

lihliirícas. Jïecii/iiTiiiTotJ iiiíi·^ral y dinàmií'íijiineur· 

luil. La Caix.i, Universidad de Castilla - La 

Manclia. Conca, 1998. 

SOCIETAT n 'An^cc io DE FÜIU\STE[IS, Bítamis 

de lli Socieliii í/'-^ rríirríií de Forasters y Turisics 

{Sindicat d'Iniciativa). Franqnet-Gerona. 

Girona, 1914. 

file:///Hvcncia

