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Un ¡}aisaíge caractcrmic de la Regió //: ÍÍI carretera de Giroiui a Saní Feliu de Gui'xois per Cassa de la 
Selva i Llagnstera. 
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i\ Uni ta t J e Geografía Je la 
Universitat Je Girona va rea-
lic:ar fa poc un escuJi sobre 
L'esíruclura territorial del Bisbaí 
de Girona. Aquest estudi, enca-
rregat per la Diócesi per Jocu' 

mentar una possible moJificació de la seva 
Jivisió territorial, ens ha permés reflexionar 
(com ens passa sovint amb altres treballs 
similars) sobre quines son les pautes espa
ciáis mes notables Je les contraJes gironi-
nes. El present article no vol entrar ni en el 
contingut ni en les conclusions Jel treball 
Iliurat a la Diócesi. Es rracta, simplement, de 
presentar les pautes espaciáis que els autt)rs 
hem Jetectat en l'ambit Je la Regió ü arran 
Je l'elaboració Je l'esmentat treball. 

D'enga que el govem república de 1932 
estabií la Ponencia Je la Divisió Territorial 
Je Catalunya, els estuJis sobre l'organització 
Jel territori cátala -entesa en la seva globali-
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tat o en un ambit tnés concret- han Jonat 
peu a una literatura molt voluminosa (1). El 
dinamisme del territori cátala ha condicio-
nat aquesta renovado de les Jiferents pro
postes, en restar sovint obsoletes en relació 
amb el nou escenari. 

Alguns autors i autores han volgut veure 
en la Jivisió territorial la plasmació espacial 
J'un sentiment Je coMectivitat, en el qual 
les unitats esJevenen «un ámbit coMectiu de 
percepció d'un espai territorial» (2). Altres 
han posar Témíasi en el contingut polític 
J'una o altra proposta (3). En aquest cas, e¡s 
autors hem cercat l'opció segons la qual una 
Jivisió territorial esJevé un instrument per a 
una prestado mes efica^ Jels béns i servéis 
públics i privats i, en Jefinitiva, per a una 
gestió mes racional del territori. 

L'ambit J 'estuJi, el Bisbat Je Girona, 
coinciJeix amb els límits Je la Regió II (les 
actuáis comarques Je l'Alt EmporJa, Baix 
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Empt>rda, la Garrot>;a, el Girnnes, el 
Pía de l'Estany i la Selva) i l'Alt Mares-
me. Es, certament, un espai coherent, 
mes o menys cohesionat a Tentorn de la 
capitalitat de Girona. Cal anotar, pero, 
que l'nbjectiu de l'estudi no ha estat la 
jusciticació deis límits generáis, sino 
I'establiment d'una proposta de divisió 
territorial en un espai donat. 

L'espai gironí és un entorn hete-
rogeni, divers. En aquest terr i tor í , 
conviuen els municipis litorals dedi-
cats a les ac t iv i t a t s res idenciá is i 
recreatives i les industries tradicionals 
de la valí del Pluvia, les explotacíons 
agro-pecuar ies de les p l anes de 
l'Empordá i la Selva o restablimenc 
i.riin cncorn metropolita al \'t)ltant de 
Girona. Per aquest motiu, Uuny de 
basar l'estudi en un sol indicador, hem 
contemplat un ampli ventall de tac-
tors: el medi tísic, la distribució terri
torial de les activitats economiques 
(agricultLira, industria, servéis), la 
xarxa LIC comunicacions, les divisions 
administratives ¡ les diverses propostes 
d'organització territorial. 

Tres models d'organització espacial 

La realitat territorial de l'ambit 
d'estudi sembla articular-se a l'entom de 
diversos nivells: un nivel! superior, que 
anoinenarem regional, coincídeix amb 
els límits de Tarea, cohesionada a partir 
de l'atracció de Girona; un nivell inter-
medi, que podem denominar comarcal, 
presenta una ¡mplantació desigual en el 
territorí, articulat a l'entom d'un estol 
de ciutats mitjanes; finalment, un nivell 
inferior o rodal en el qual la divisió 
territorial reprodueix l'amhit de les rela
ciona mes quotidianes. 

Els diversos nivells d'organització 
del terr i tor í ( regional , comarca l í 
rodal) preñen í teñen una incidencia 
desigual en el terri torí ; es formen, 
dones, diversos models d'estructura 
territorial que responen a logiques 
diferents, per bé que complementa-
ries. Aíxí, cada model {concentració, 
d i spe r s ió í difusió) p r iv i l eg ia un 
determinar nivell í margina els altres, 
de manera que la unitat que és valida 
per a un determinar espai resulta ine-
í'iC'At; per a un territori veí. Per aquest 
motiu, qualsevol divisió administrati
va haura de contemplar la dimensi(> 
poliédrica del territori i la coexisten
cia d'unitats de significació diversa. 

Figucrcs, centre' de serváis d'una extensa 
plana rural. 

Model de concentració 

El model de concentració és propi 
d'aquelles arees on un elevat nombre de 
localitats de baixa capacitat demográfi
ca depenen molt estretament d'un nucli 
central de dimensions desproporciíma-
des; gens allunyat del concepte de ciu-
tat-mercat, definit per Manuel Ribas i 
Piera com «un tet urba discontinu for-
mat per un estol de petites unitats agrá-
ries incompletas urbanísticament per
qué depenen d'un centre de negocis 
molt mes gran i complementari, en si 
mateix també desequil ibrat en rao 
d'aquella complementarietat». 

Geogra f i cament , es cor rcspon 
amb les terres interiors i sepcentrio-
nals de l'área d'estudi, a l 'entorn de 
l'espai que a r t icu len els nuclis de 
Figueres, Olot i Girona. 

Fic^ieres referma la seva centrali
ta! sobre la base del seu taranná de 
centre de servéis d'una extensa plana 
rural. Hi destaca una acusada frag-
mentació municipal, que palesa un 
nombre elevat de municipis. Aqües
tes localitats de vocació rural están 
m a n c a d e s d 'una oferta de servéis 
básics, fet peí qual depenen molt 
estretament de la ciutat central. 

Oíol és el nucli central d'una área 
muntanyosa soleada per una valí flu
vial que e.sdevé el gran cenr re de 
comunicacions garrotxí. La centralitat 
d'aquest nucli s'ha consolidat, al marge 
del seu dinamisme intern, peí taranná 
d'aVllament del conjunt de la Garrotxa 
respecte ais grans corredors interiors. 

GírDí¥i és el centre d'una plana quti 
s'estén vers les terres mes meridionals. 
La creixent accessibilitat a Girona i el 
seu carácter de capital provincial han 

potenciat la seva centralitat, en termes 
que superen en molt els estrets límits de 
la plana circumdant. D'aquesta manera, 
Girona és el centre de la plana que 
l'envolta i amb la qual manté relacions 
metrópoli tañes, pero és també el centre 
d'un espai supracomarcal. Hi coexistei-
xen, dones, diversos nivells de jerarquía. 

A! marge d'aquests tres nuclis, 
altres locali tats han consolidat un 
model de central i ta t en uns termes 
similars, si bé l'área d'influéncia que 
defineixen és sensiblement inferior. La 
Bisbal d'Empordá, ubicada en t re la 
capaci tat d 'atracció de Gi rona i el 
dinamisme del litoral, és un centre de 
béns i servéis que s'estén vers les mun-
tanyes ve'ines i algunes localitats de la 
plana baixempordanesa. També Ban>'o-
les ocupa un espai intersticial; está 
situada en el centre geométric del 
triangle que formen les tres localitats 
principáis de l'área d'estudi. En certa 
manera, la seva capitalitat pot expli-
car-se per la Uunyania respecte a la 
resta de centres, que sembla potenciar 
l'aparició d'un nou nucli vertebrador. 

De (et, en un entorn caracteritzat 
per la forta capacitat d'atracció de les 
«ciutat-mercat», Testabliment de cen
tres secundaris només té lloc en els 
espais fronterers de les respectives árees 
d'influéncia. Banyoles i la Bisbal en 
serien els exemples paradigmátics. En 
menor mesura, caldria fer esment de 
Besalú (entre Olot, Figueres i Banyo
les), Amer-les Planes (entre Olot i 
Girona) o Torroella de Montgrí (entte 
Figueres i la Bisbal). 

En aquest espai, els l ímits del 
nivell regional teñen un paper secun
dar!, ja que la influencia de Girona 
resta diluida per l'atracció de Figueres i 
d'Olot, que articulen al seu voltant un 
espai molt coherent. Unes relacions 
mes intenses mantenen les árees de 
Banyoles i la Bisbal, molt mes properes 
geograficament i amb menor capacitat 
d'atracció que els nuclis septentrionals. 

Per raons análogues, els entoms del 
nivell comarcal troben en aquest espai 
una coherencia notable. La Garrotxa, 
l'Alt Empordá o el Pía de l'Estany son 
unitats territorials que es reprodueixen 
amb nitidesa en els diversos indicadors 
empra t s . Potser son els l ímits del 
Girones aquells que en menor mesura 
palesen la realitat territorial, atesa la 
forta atrácelo de la ciutat de l'Onyar 
vers les terres meridionals. 
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Nivell II 
í. Olni'La Garrotxa 
2. Figueres 
3. BanyoleS'Pla de l'Estany 
4- Girona 
5. Torroeüa'La Bisbal 
6. Costa Brava 
7. Lloret'Blanes 
8. AkMaresme 

Nivell III 
/. 0!oc 
2. Besalú 
3. Fif^ieres 
4. La junquera 
5. Llangá 
6. Roses 
7. Castdiú'Pcralada 
8. L'Escala 

9. Banyoles 
¡0. Amer 
i ¡. Girona 
¡2. Torroella 
/3 . Ang/és 
14. Arbúcies 
15. Santa Cnloma 
¡6. La Bisbal 
17. Palafrugell 

18. Cassa 
19. Balamos 
20. Hostairic 
2\.Sih 
22. Valla'Aro 
2i. BlaneS'Lloret 
24. Malgrai'Pinedn 
25. Calella 
26. Arenys de Mar 

Model de dispersió 

Les arces que conformen aquest 
model coincideixen geográficamenc 
amb l'arc litoral que s'estén des de Port-
boLi fins a Arenys de Mar, per bé que les 
localitats mes representad ves se succeei-
xen a partir de Begur. En l'estreta franja 
que enllaq:a el massís de Begur amb la 
localitat d'Arenys, s'hi ubiquen nou de 
les quinze localitats de Tarea d'estudi 
que ultrapassen els 10.000 habitants. 

La configurado territorial d'aquest 
espai está estretament relacionada amb 
les seves característiques geográfiques: 

- Un potencial de creixement molt 
elevat, sovint condicionar peís recursos 
associats al litoral, la pesca, el comerg i, 
d'engá deis anys 60, el turísme. 

- La serralada de Marina ba esde-
vingut una frontera física que ha limi-

tat la capacitat de les localitats costa-
neres per establir un rerapaís al seu voi-
tant. En la plana aitempordanesa, els 
aiguamoUs han exercit igualment de 
frontera natural i han obstaculitzat 
secularment l 'assentament huma en 
Tespai litoral. 

- L'orogénia ha obcrt unes vies 
estretes que solquen el muntanyam i 
permeten una comunicació directa 
e n t r e alguns nucl is cosraners i la 
depressió pre-litoral. Molt significati-
vament, les localitats mes dinamiques 
del l i toral es tán ubicades al peu 
d'aquestes obertures viáries. 

D'acord amb aquests tres condicio-
nants, l'estRictura territorial estará carac-
teritzada per un conjunt de nuclis amb 
alts nivells poblacionals i un dinamisme 
notable, que centralitza al seu voltant 
uns pocs municipis veíns. Cal fer esment 

de l'efecte distorsionador del turisme, 
que ha potenciat localitats petites, amb 
una oferta de servéis desproporcionada 
en relació amb el seu nivell demográfic. 

Els li'mits del nivell regional teñen, 
en aquest ámbit, una signiHcació desi
gual. Les localitats mes ben connecta-
des a partir de les vies comarcáis esta-
hleixen vineles estrets amb Girona. 
Tanmateix, en alguns casos, la ciutat 
de Figueres assoleix el paper de ciutat 
central, de manera que Roses, Castelló 
i probablement l'Escala mantenen rela-
cions molt estretes amb la capital 
aitempordanesa. Les árees mes allunya-
des i pitjor coniiectades presenten una 
major tendencia a l'autoabastament i 
les relacions de veínatge. 

Els ámbi t s de nivel l comarca l 
están mancats de significació. De fet, 
les seves relacions entre les localitats 
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Eli la capiíahtat de GiVonn hi conflueixcn 
diversos nivclls de jerarquía. 

La Bisbal, entre la capaciíat d'atracció de 
Girona i el ílmamisiiiL' del litoral. 

iE¡ÍiJ[ifHl 

L'niííílíneiii del conjunt de la Ganoixa ha 
consolidat la centTaliíai d'Oloi. 

litorals haixempoalaneses i selvatanes 
i les respectives capitals comarcáis, la 
Bisbal i Santa Coloma de Famers, en 
son un bon testimoni. 

Les unitats de nivell rodal esdeve-
nen la peija clau de rarticulació territO' 
rial. La presencia J 'un important nom
bre de localitats molt poblades, veínes 
de nucl i s amb un escás po tenc ia l 
demogrfific, condiciona l'aparició de 
relacions de curt abast molt intenses. 
Les relacions es caracteritzen, dones, 
per les seves reduídes dimensions i peí 
seu grau extrem de cobesió. 

Müdel de difusió 

El model de difusió es correspon 
geograficament amb les ternes mes 
mer idionals de l ' in ter ior de Tarea 
d'estudi. Coincideix. per tant, amb la 
plana de Ui Selva í la prolongació meri
dional del Pía de Girona, en un ampíi 
cerritori planer entre la serralada de 
Marina i els cims de les Guillcries i el 
Montseny. La seva superficie correspon 
a un trapezi amb els vértexs a Cassa de 
la Selva, Brunyola, Arbúcies i Vidreres. 

En aqüestes locali tats , bom bi 
adverteix l'abséncia de localitats molt 
poblades i, igualment, la manca de 
localitats amb un potencial Jemogra-
fic important. 

De fet, aquest espai esdevé un 
model intermedi entre els dos prece-
dents. Per una banda, es constata l'arti-
culació de l'espai a Pentom d'un estol 
de ciutats mitjanes majorment al peu 
deis principáis eixos viaris. Per una altta 
banda, el sistema de ciutats es caracte-
ritza per l'abséncia de nuclis preemi-
nents i subordinats i, en definitiva, per 
la manca d'una jerarquia urbana. 

La ciutat de Girona és massa pro
pera per afavorir l'establiment d'un o 
diversos nuclis centráis; pero és albora 
massa Uunyana com per integrar la 
plana de la Selva dins Uur órbita de 
relacions quotidianes. Així, no prospe
ren centres urbans diníunics puix que 
no son compatibles amb l'atracció de ¡a 
capital provincial i tampoc no prospe
ren localitats petites, ja que no poden 
accedir a un centre de mercar proper. 

En aquest concext, l'organització 
territorial estara formada per un nom
bre no gairc elevar de ciutats mitjanes, 
on se superposen diversos nivells de 
relacions; hom accedeix a l'oferta de 
béns i servéis o a l'oterta laboral i resi
dencial de tres formes: l'accés ríipid a la 
ciutat de Girona sobre la base de la 
xarxa de comunicacions que travessa la 
depressió Pre-litoral catalana, molt 
especialment la xarxa ferroviaria i la 
N-II; les infreqüents relacions amb els 
nuclis veíns, i l'autoabasrament. 

La influencia de Girona minva a 
mesura que s'incrementa la distancia. 
Així, els municipis que fonnen el Baix 
Montseny sembla que graviten mes a 
l'entorn de Tarea d'influéncia de Sant 
Celoni que no pas a l'entorn de la ciutat 
de rOnyar. Aqüestes localitats situades 
al peu de l'autopista es veuen afavorides 
per la seva ubicació intersticial entre les 
arees de Barcelona i de Girona ¡ han 
conegut recentment una notable indus-
trialització que cal atribuir a la descon-
gestió de les activitats productives de la 
Regió 1. Sigui com sigui, aquest conjunt 
de municipis sembla que mostra un 
comportament territorial singular en el 
context de la plana selvatana. 

Per al conjunt de localitats que 
conk>rmen el model de difusió, els 

límits de nivel! regional expliquen 
bona part del comportament territo
rial. La plana meridional manté uns 
vineles molt estrets amb la cliicat de 
Girona, que nodreix de treball, béns i 
servéis aqüestes localitats connectades 
per les vies de comunicado. No en va, 
les primeres proposres sobre la divisió 
tetritorial de Catalunya consideraven 
la plana de Girona i la plana de la 
Selva com un únic espai administratiu. 

Les relacions d'abast comarcal -en 
conseqüencia- no aporten cap signifi-
cació, Els espais de nivell rodal presen
ten una significado desigual, d'acord 
amb la capacitar J'atracció de les loca
litats arrecerades al peu de les vies 
principáis (Cassá de la Selva, Ma^a-
net...). Tanmateix, el grau de cobesió 
és comunament molt feble. Els vineles 
entre els diversos nuclis s'apropen mes 
a la reciprocitat i a la complementarie-
tat que no pas a la jerarquia. 

Marguriíu Casíarier, 
José Antonio Donaire 

i Isabel Salajnaña son geógrafs. 
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1. Lnhni J'Enric LLUCH i Oriol NEL-LO. El 
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Cmahinya, BL-llaterra, DcparraiiiL-nt Je Gen-
^ralia Je la Universitac Autónoma Je Barcelo
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i. Per exeniple, Antoni F. TULLA. "La Jivisió 
comarcal en ol fuiur de Cataliinya. Algunes 
precisions" in \hk\., pp. 225-236. 

Revista de Girona / nihn. 1^7 iiiari, - abril l'')93 47 11631 


