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4. PAISATGE I HERÈNCIA CULTURAL 
 

4.1. Paisatge 

Tal com s’ha explicat anteriorment, el camp de golf està molt ben integrat en el 
paisatge, les pistes segueixen les pendents originàries de la zona i s’alternen amb 
zones boscoses. El green de la pista 5 està delimitat pel turó de can Guilana. Aquest 
turó és el volcà anomenat volcà de Can Guilana. 

4.1.1. Característiques  del volcà de Can Guilana 
 
 
Es tracta d'una xemeneia volcànica on els basalts presenten una estructura 
columnar inclinada molt interessant, producte de l'extrusió obliqua de la lava. Al seu 
voltant es troben dipòsits piroclàstics originats per l'acumulació de cendra i escòria 
expulsats per l'erupció, fa uns 30.000 anys. Antigament se n'havia extret el basalt en 
blocs per a la construcció de les masies properes.  
Actualment el POUM de Sant Julià de Ramis protegeix aquest espai pel seu interès 
natural. 

 
  

                    Figura 46. Turó de Can Guilana 
 

                      
 
Figura 47. Columnes basàltiques inclinades                                                  Figura 48. Columnes basàltiques 
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4.1.2. Característiques de les edificacions del golf 
 
Les edificacions i equipaments auxiliars del camp de golf són les següents: 

- Casa Club: recepció, bastuaris, botiga, snack bar, restaurant. 
- Escola de Golf. 
- Taller mecànic i magatzem. 
- Oficina de les banderes (ubicada al costat del Castell de Montagut).  
- Lavabos. 

 
• La Casa Club ocupa un espai de 2.555’5 m2, és rectangular i està formada 

per una planta baixa i 3 plantes superiors. La planta baixa és destinada a 
garatge pels carros i boogies. La primera planta és dedicada al vestuari, la 
recepció i als despatxos. La planta segona disposa de la cuina, el menjador i 
vestíbuls. I la planta tercera disposa d’una barra-bar, serveis, menjador i un 
vestíbul. 
Pel que fa a les característiques de la façana exterior cal remarcar que les 
parets de la planta baixa són de pedra. Aquesta planta queda sectoritzada de 
la resta de l’edifici on les parets són remolinades i pintades d’un color pastel.  

 

 
 
                                      Figura 49. Casa Club 
 

El Pla Parcial del Municipi de Sant Julià de Ramis només preveu les 
edificacions i instal·lacions del camp de golf però no en regula les seves 
condicions de construcció. La Casa Club un cop construïda va ser sotmesa a 
un projecte de legalització. (Veure ANNEX VII. Memòria referent al projecte de 
legalització en l’activitat d’un club social amb restaurant–bar, ubicat en el Golf 
Girona de Sant Julià de Ramis). 
 
 La Casa Club es va ajustar a les següents normatives: 

 
- Reglament Electrotècnic per a baixa tensió  (Decret 2313 de 20 de 

setembre de 1973) . 
- Ordenança General d’Higiene i Seguretat en el treball (del 9 de març de 

1971). 
- Normes Bàsiques de l’Edificació sobre condicions de protecció contra 

incendis dels edificis (Normes de la Direcció General d’Arquitectura i 
Habitatge de la Conselleria d’Obres Públiques i Urbanisme). 

- Reial Decret 1230/1993, pel que s’aproven les “Condicions particulars per 
a l’ús comercial” de les Normes bàsiques de l’edificació. 
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- Reial Decret 1942/1993 , pel que s’aprova  el “reglament de instal·lacions 
de protecció contra incendis”. 

- Normes del “Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses”, aprovat el 1961. 

- Reial Decret de 13 d’octubre de 1983, pel que s’aprova la Reglamentació 
Tècnica - Sanitària de Menjadors col·lectius.   

 
Golf Girona S.A. va fer les modificacions necessàries per tal de garantir el 
compliment de la normativa: 
 
Risc d’incendi: Instal·lació d’hidrants, extintors portàtils i boca d’incendis.    
Sortida d’aigua residual: a la xarxa municipal que pertany a Sarrià. 
Aigua potable: a la xarxa municipal que pertany a Sarrià. 
Instal·lació elèctrica: instal·lació d’equips autònoms d’emergència - 
senyalització. 

 
 

• L’escola de Golf disposa d’un local separat de la Casa Club però situat a 
pocs metres d’aquesta. La façana exterior és remolinada i pintada d’un color 
pastel.   

 

 
         

      Figura 50. Escola de Golf 
 

• El taller mecànic-magatzem està 
situat en un fondal a prop de la Casa 
Club. Està construït amb planxes 
metàl·liques pintades de color verd. Al 
voltant té murs de pedra que el 
separen del carrer 4 i del camp de 
pràctiques. Aquests es troben a un 
nivell superior del taller. A la part 
posterior del taller hi ha alguns arbres 
de grans dimensions. Aquest conjunt 
de característiques impliquen un baix 
impacte visual en el paisatge.  

                    Figura 51. Taller mecànic i magatzem 
 
• L’oficina de les banderes està situada al final del green de la pista 14. 

Aquesta oficina s’encarrega de l’administració de la urbanització que envolta 
al Golf Girona i de la gestió del camp de golf. És una edificació d’una sola 
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planta. La façana exterior és de pedra, excepte una banda que és remolinada 
i pintada de color blanc.   

 

 
 
          Figura 52. Oficina de les banderes 
 

• Els jugadors, en el recorregut de joc pels 18 carrers, disposen de dos 
lavabos. Un lavabo està ubicat a la part del golf on hi han les 9 primeres 
pistes, concretament al green 3; i l’altre lavabo es localitza a les pistes de la 
10 a la 18 i està situat al green 12. Els dos lavabos estan construïts amb els 
mateixos materials, són pintats d’un color ocre i tenen alguna part de pedra.  
L’aigua que s’utilitza en aquests lavabos és de la depuradora. 

  

 
 

                                                                    Figura 53. Lavabo del green 3 
 
 
4.1.3. Estil, materials i col·locació del mobiliari del camp de golf i senyals 
 
4.1.3.1. Mobiliari del golf 
 
El mobiliari del camp de golf es distribueix entre els diferents carrers del golf, però 
predominen més a la zones tee dels 18 carrers amb motiu de la llarga estada dels 
jugadors en aquests punts. El mobiliari establert a cada tee és en general un banc 
per seure, una paperera i un neteja-boles.  S’han emprat diferents tipologies de 
mobiliari en el golf: 
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• Bancs de ciment: són de color grisós. (veure figura 54) 
 
• Bancs de fusta: formats per una fusta planera envernissada i unes potes 

metàl·liques. (veure figura 55) 
 

• Papereres metàl·liques: de mida petita, forma quadrada i color metàl·lic. (veure 
figura 56) 

 
• Papereres verdes: són metàl·liques i pintades de color verd. (veure figura57) 

 
• Papereres verdes amb una caixeta incorporada: papereres metàl·liques 

pintades de color verd amb una caixeta metàl·lica incorporada que conté sorra 
i grana de gespa amb la utilitat de restablir les parts de gespa arrancada pels 
propis jugadors quan donen el cop a la bola. (veure figura 58) 

 
• Neteja-boles: els jugadors utilitzen aquest aparell per netejar les boles abans 

de fer el cop. Està pintat de color verd. (veure figura59) 
 
 

                   
   
   Figura 54. Banc de ciment       Figura 55. Banc de fusta 
 
 

                                        
 
            Figura 56. Paperera metàl·lica                                                                  Fotografia 57. Paperera  verda 
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      Figura 58. Paperera verda amb caixeta incorporada                          Figura 59. Neteja-boles 
 
 
 
La següent taula mostra el mobiliari que tenim a cada tee i green del golf: 
 
 
         Taula 1. Mobiliari del golf 
 

ZONA bancs papereres neteja-boles ZONA bancs papereres
tee  1 1 2 1 green 1
tee  2 3 2 green 2 1
tee  3 3 2 1 green 3
tee  4 4 2 green 4
tee  5 3 1 green 5
tee  6 3 2 1 green 6 2 1
tee  7 3 3 green 7
tee  8 1 1 green 8
tee  9 2 1 green 9 1
tee  10 1 1 green 10
tee  11 2 1 green 11
tee  12 1 1 green 12 1 1
tee  13 1 1 1 green 13
tee  14 1 1 green 14
tee  15 2 1 1 green 15 1 1
tee  16 2 2 green 16 1
tee  17 1 1 green 17 1 1
tee  18 2 2 green 18
TOTAL 36 27 5 TOTAL 8 4  

 
 
4.1.3.2. Senyalització del golf 
 
La senyalització en el golf es troba molt ben integrada en el paisatge pel que fa a 
material emprat i colors utilitzats. La tipologia de senyalització és la següent: 
  

• Cartell enunciatiu del Golf: cartell visible en arribar al golf. Situat en un marge 
de gespa que està en contacte amb el carrer 18, al costat del pàrking de 
cotxes. (veure figura 60) 
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• Cartells indicadors de la utilització d’aigua de la depuradora: se’n poden 

observar dos, un al tee 1 i l’altre al tee 10. El Golf té previst canviar-los ja que 
es troben molt deteriorats. (veure figura 61) 

 
• Cartells indicadors dels tee: de fusta amb una placa metàl·lica foradada per 

marcar les lletres. (Antigament aquests cartells eren metàl·lics amb les lletres 
grogues pintades). Aquests cartells estan situats al costat dels camins per on 
circulen els jugadors a peu o amb el boogie. (veure figura 62) 

 
• Senyals indicadores de distàncies: aquestes senyals indiquen la distància de 

la zona de llançament al forat en metres. Són senyals de trànsit reutilitzades, 
pintades de color verd amb el número ressaltat a l’interior d’un quadre de 
color groc. Trobem aquestes senyals al llarg del carrer. (veure figura 63) 

 
• Banderes indicadores del forat del green: bandera amb un pal metàl·lic pintat 

blanc i vermell, amb una tela on indica el número del carrer. La bandera porta 
el logotip de Golf Girona. (veure figura 64) 

 
• Pannells indicadors del número del carrer: pannells pintats de color blanc amb 

el número de la pista de color negre. Trobem un cartell d’aquests a cada tee. 
(veure figura 65) 

 
• Cartells informatius: cartells situats a cada tee. Aquests cartells són metàl·lics 

i tenen dibuixat el carrer del tee on està ubicat, el pendent del carrer, el 
nombre de pars i de handicap, i també els metres que hi ha des dels diferents 
punts on es dóna el cop a la bola segons categories. (veure figura 66) 

 
• Boles de ciment: a cada tee hi ha clavades al terra dues boles de ciment per a 

cada categoria de jugadors: 
- Sector masculí expert: dues boles blanques 
- Sector masculí aficionat: dues de grogues 
- Sector femení expert: dues de blaves 
- Sector femení aficionat: dues de vermelles 
Aquestes estan situades a diferent posició segons els metres que els toca 
indicar. (veure figura 67) 

 
 

                   
 
Figura 60. Cartell enunciatiu del Golf                                                         Figura 61. Cartell indicador d’aigua de depuradora 
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Figura 62. Cartell indicador del tee 5                                                       Figura 63. Senyal indicadora de la distància de 150 
metres 
 
 
 

                                       
 
    Figura 64. Bandera indicadora del green 4                                              Figura 65. Pannell indicador del carrer 2 
 
 

                   
 

Figura 66. Cartell informatiu                                                                       Figura 67. Bola indicadora categoria groga. 
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4.1.4. Ornamentació al golf 
 

• Roques ornamentals: el golf utilitza com a ornament roques de grans 
dimensions col·locades entre els carrers en zones verdes on no es juga. 
Aquestes roques van ser extretes d’un marge del mateix golf. (veure figura 68) 

 
• Escultura indicadora dels punts cardinals: situada al punt confluent entre els 

carrers 2, 7 i 8. (veure figura 69) 
 
• Banderes de diferents països a l’entrada del golf: quan s’arriba al golf es 

poden observar un seguit de banderes de diferents països, els pals 
d’aquestes banderes són antics pals de faroles.  Les base de les banderes 
està fixada sobre una paret curvada. (veure figura 70) 

 
 
 
 

                                   
 
          Figura 68. Roca ornamental tee 2.                                                   Figura 69. Escultura dels punts cardinals. 
 
 
 

 
 
          Figura 70. Banderes de diferents països. 
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4.1.5. Els camins pels jugadors al golf 
 
Els jugadors per poder desplaçar-se en el golf disposen d’un camí que recorre tot el 
camp de golf. Aquest camí facilita l’arribada a cada tee.  Està preparat per poder-hi 
circular amb boogie i carro elèctric. A la figura 69 s’observa el camí. 
 
 
4.2. Herència cultural 
 
El Golf Girona està ubicat al cim de la muntanya situada a la banda oest del municipi 
de Sant Julià de Ramis. Des del cim es  visualitza l’entrada de Girona per la vessant 
nord, la vall de Banyoles i les muntanyes de la Garrotxa. Aquesta característica li ha 
atorgat una gran rellevància històrica. Es va considerar un gran punt estratègic de 
vigilància de la ciutat de Girona, aquest fet va portar a la construcció del Castell de 
Montagut.  
Aquest Castell es localitza al costat del golf, és per això que es considera un element 
important en l’herència cultural del golf. Cal considerar que els clients del golf poden 
visualitzar el Castell des del tee 16 del golf. 
 
Història del castell de Montagut  

El castell de Montagut és una de les millors mostres de castell medieval per la 
quantitat de restes originàries que es conserven i per no haver estat modificat durant 
l’època moderna. Avui es troba envoltat d'arbres i bardisses. 

L’aixecament del castell pot datar-se entre els segles IX-X, amb afegits i reformes 
posteriors fins al segle XIV. Durant la guerra de la Independència va ser útil com a 
punt de guaita per vigilar els moviments de les tropes franceses, però des del primer 
moment del tercer setge (1809) va ser ocupat per les forces invasores. 
Possiblement la seva destrucció principal va tenir lloc al llarg de les invasions del 
segle XVIII i durant la guerra de la Independència ja estava arruïnat.  
   

    

    Figura 71. Castell de Montagut.                                          Figura 72. Interior del Castell de Montagut. 
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La distribució de l’interior del castell la podem veure a la següent figura: 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 73. Distribució de l’interior del castell de Montagut. Font: www.motorclubgirona.com. 

(Veure ANNEX VIII.  Història detallada del Castell de Montagut)    

Cal esmentar també que en la construcció del golf es van trobar fòssils de l’era 
terciària. També es van trobar fòssils d’aquesta era en el reconeixement del castell. 

1. Torre major amb espitlleres i 
finestres antigues 
2. Porta i matacà a sobre 
3. Estança amb espitlleres 
4. Recinte superior del castell 
5. Porta amb restes de matacà 
6. Accés 
7. Cisterna 
8. Recinte enmig del castell 
9. Porta amb espitllera 
10. Recinte inferior del castell 
11. Valls excavats a la roca 
12. Talús antic 


