
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS D’ERC-MES, CUP - CRIDA PER GIRONA I 

CIUTADANS PERQUÈ EL PLA ESPECIAL DE LA DEVESA DEFINEIXI ELS USOS 

D’AQUEST PARC I INCLOGUI NOMÉS ELS COMPATIBLES AMB LA SEVA 

PRESERVACIÓ 

 

Fonament 

El parc de la Devesa de Girona és en la seva totalitat un Bé Cultural d'Interès Nacional 

(BCIN), ja que es tracta d'un jardí històric. El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió del 14 

de desembre de 2010, va votar l'aprovació definitiva del Pla d'Usos i Gestió del Parc de la 

Devesa de Girona, així com el seu reglament d'usos i activitats. En aquest Pla d’Usos s’hi 

constata la voluntat de traslladar els usos que poden malmetre el parc. Sobre la fira 

d’atraccions de Sant Narcís diu que “l’emplaçament de les quals queda amb l’horitzó que, 

en un futur, es pugui situar en algun altre espai de la ciutat apte per acollir aquesta activitat”. 

En relació al mercat setmanal s’hi diu que es farà al vial perimetral “fins que d’acord amb els 

gremis implicats, es trobi un emplaçament definitiu a mig termini en un altre indret no 

vinculat a la Devesa”. En quant als concerts i les barraques defineix que l’espai per acollir 

aquestes activitats és l’esplanada de la Copa, i no cap altre espai. També defineix que el 

camp de Mart es limita només a l’ús per part de Fira de Girona en les situacions 

excepcionals en què les fires que organitza no hi càpiguen. 

 

Aquest pla d’usos és plenament vigent des de 2010 i determina que cal trobar un 

emplaçament definitiu al mercat i les fires d’atraccions de Sant Narcís, cosa que fins a dia 

d’avui no s’ha produït. A més fixa com a espai per als espectacles de gran format 

l’esplanada de la Copa, i l’ocupació del Camp de Mart per part de la Fira només en 

situacions excepcionals, fets que s’han incomplert en els darrers anys. 

 

D’altra banda és voluntat de l’actual Ajuntament aprovar un Pla Especial urbanístic que 

reguli des d’un punt de vista normatiu l’ordenació i delimitació dels diferents usos que ha 

d’acollir la el Parc de la Devesa. Si bé és cert que en l’elaboració d’aquest pla s’ha tingut en 

compte una fase participativa, també ho és que les preguntes que s’hi feien relatives als 

usos no plantejaven alternatives d’ubicació per a les activitats intensives tal com s’havia 

acordat en el Pla d’Usos i Gestió de la Devesa. 

 

Tots els estudis constaten que les activitats més perjudicials per al Parc de la Devesa i el 

seu valor patrimonial que és objecte de protecció, són aquelles que degut a la nombrosa 

presència de persones, l’entrada de vehicles o la instal·lació d’estructures pesants causen la 

compactació del sol, malmeten els plàtans i altres elements naturals, arquitectònics o 

paisatgístics del parc.  

 

Tanmateix és voluntat dels qui subscriuen aquesta moció preservar el parc i aconseguir que 

sigui, el més aviat possible, un espai naturalitzat per al gaudi de la ciutadania, preservant-lo 

d’activitats intensives que el malmetin, com poden ser l’entrada de vehicles, el mercat, les 

fires d’atraccions, els espectacles de gran format fora de l’esplanada de la Copa, l’ús 

excessiu del Camp de Mart per part de Fira de Girona i altres activitats similars. Es 



considera per tant que en base a aquests plantejaments és del tot necessari acordar que 

només són possibles els usos de la Devesa que no entrin en contradicció amb la seva 

preservació i que aquests quedin recollits en el Pla Especial de la Devesa que s’està 

redactant. 

 

 

Proposta d’acord 

1. Que el redactat del Pla Especial defineixi clarament que els únics usos possibles a la 

Devesa són aquells que són compatibles amb la preservació d’aquest parc urbà. 

2. Que es doni compliment al Pla d’Usos i Gestió de la Devesa cercant una ubicació 

alternativa per a les activitats intensives que malmeten el parc. 
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