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Què és una via verda

• S’entén per “vies verdes” aquelles infraestructures 
de comunicació desenvolupades sobre trams 
ferroviaris desafectats del trànsit i, sobre camins de 
la natura destinats a usuaris no motoritzats, 
vianants, ciclistes o persones amb mobilitat reduïda, 
que es poden utilitzar per a fins recreatius i per a 
desplaçaments entre centres d’activitat.

• En general, són corredors de comunicació no 
motoritzats, fàcils, agradables de recórrer i segurs. 
El traçat és accessible i integrat en el medi natural.



Principals Característiques

• Pendents suaus (màxim 3%) o nul·les, amb alguna 
excepció puntual.

• Ús exclusiu per a vehicles no motoritzats.

• Autonomia física real en relació a la xarxa de 
carreteres.

• Número reduït d’encreuaments amb carreteres, o quan 
siguin molt perillosos buscar solucions d’encreuament a 
diferent nivell. 

• Senyalització homogènia. 

• Mobiliari que garanteixi la seguretat de la ruta. 

• Mobiliari complementari que faciliti l’ús de la ruta. 



145 km. de ruta (125 

accessibles)

Del Pirineu català a la Costa Brava

• Ruta del Ferro i del Carbó: Ripoll - Sant Joan de les Abadesses -

Ogassa - Olot (15 km via + 20 km enllaç = 35 km.)

• Ruta del Carrilet I: Olot - Girona  (60 km.)

• Ruta del Carrilet II: Girona - Sant Feliu de Guíxols (40 km.)

• Ruta del Tren Petit: Palamós - Palafrugell (6,5 km)

• A més: Campdevànol (4 km)





L’Ens de gestió: El Consorci

• Composició: El consorci és un ens administratiu autònom 

constituït inicialment pels 23 municipis per on transcorren les vies 

verdes i per la Diputació de Girona. Actualment s’ha ampliat a més 

de 40 membres amb la incorporació dels ajuntaments de les noves 

rutes (actuals i previstes) i dels consells comarcals.  

• Estructura:

Assemblea General: diputats i alcaldes

Consell Executiu: 5 diputats, 7 alcaldes, 2 consellers comarcals + 
president. 

President i vicepresidents      

Gerent

• Ingressos Ordinaris: 

60% Diputació 

40% Ajuntaments



Objectius i Finançament

• 1.- Manteniment i millora de la infraestructura.

• 2.- Promoció del seu ús.

• 3.- Ampliació de la xarxa.

• Finançament:

– Pressupost ordinari 

– Quotes organismes

– Club d’Agents Econòmics

– Subvencions d’altres administracions:

• PUOSC, PladeTur, Direcció General de l’Esport, SOC

• Programes europeus

• …



Vies verdes, eixos de comunicació 

per a múltiples usos

• Salut

• Esport

• Oci

• Mobilitat quotidiana

• Turisme

• Accessibilitat 

• Educació mediambiental -

Familiarització amb el territori



Vida moderna

Els nous hàbits diaris reforcen el sedentarisme





Pedalar: Efectes sobre la mortalitat
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Andersen LB, Schohr P, Schroll M, Hein HO. All-cause mortality associated with physical activity 

during leisure time, work, sports, and cycling to work. Arch Intern Med. 2000 Jun 12;160(11):1621-8.



L’exercici físic, un benefici per a 

la salut

• Beneficis de l’activitat física moderada:

1. Millora la circulació sanguínia.

2. Disminueix la prensió arterial

3. Augmenta la capacitat pulmonar.

4. Augmenta el calci dels ossos.

5. Beneficis psicològics.

6. Reforça les articulacions.

7. Millora el to muscular.

8. Equilibra el nostre pes

• L’OMS recomana 30 minuts diaris.

Les vies verdes ofereixen la oportunitat per practicar l’activitat física necessària. En bones 

condicions de seguretat i manteniment de la infraestructura, en un entorn agradable i 

cuidat, ideal per al manteniment de la salut física i emocional.



Qüestió de salut pública

Estudis presentats per Eva Diener -
Institut Federal de l’esport de Suïssa

Esperança de vida 

Alteracions cardiovasculars

Diabetis II

Obesitat

Càncer de colon y càncer de pit

Osteoporosis

Depressió

Tolerància al estres

Independència en la tercera edat

 Augment d’aquesta condició

 Reducció del risc



Activitat física, entorn i estat emocional

• L'activitat física ajuda a sentir-se 

millor.“L’exercici aeròbic 

condueix al increment de les 

emocions positives” (Terry Hartig. 

Ref, bibliogr. 1)

• Trencar la rutina diària per passejar a 

peu o en bicicleta, canviar el ritme de 

vida en un entorn natural saludable 

permet relaxar cos i ment.

• Vies verdes: Sense fums, sense 

sorolls, prop de l’entorn urbà però en 

plena naturalesa.



Entorn urbà habitual



Vies verdes de Girona



Ambient de qualitat

• La qualitat dels llocs on es realitza l'activitat  física pot també amplificar els 

avantatges de la mateixa activitat

• Inversament, els entorns poc atractius per a l'activitat física poden disminuir 

els avantatges d’aquesta.

• CONCLUSIÓ: Els beneficis de l'activitat física poden augmentar o disminuir 

depenent de la qualitat del entorn. 



Efectes de l’entorn
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Abans del passeig / Després del passeig

(Test presentado por Terry Hartig. Ref, bibliogr. 1)



Vies per a l’Esport i l’Oci actiu

• Les Vies verdes són considerades com a 

infraestructures esportives per la 

direcció general de l’Esport. (full 33) 

• Oci per a tots ...

Per a totes les edats

Per a totes les condicions físiques



Accessibilitat universal

• Sense trànsit motoritzat i amb pendents suaus.

• Per usuaris de 0 a 99 anys.

• Bicicletes adaptades en 4 punts de la ruta, disponibles per lloguer, per a 

persones discapacitades o amb mobilitat reduïda.

– 2 models de bicicletes: handbike “excellereitor” (para pedalar amb les mans) i 

bicis per paràlisis cerebral (amb sistemes de sujecció i control per l’acompanyant)



SANT JOAN DE 

LES ABADESSES

AMER

CASTELL-

PLATJA D’ARO

GIRONA



QUE VOLEM SABER:

• Quanta gent usa las vies verdes de Girona

• Perfil d’usuaris (qui les usa)

• Motivació (per quin motiu) 

• Impacte econòmic

COM ACONSEGUIM LES RESPOSTES:

• Sistemes de recompte d’usuaris

• Enquesta (1261 usuaris en ruta)

• Nous estudis combinant informacions 

= més resultats!

El projecte es viable i sostenible?

Anàlisis d’usos i usuaris



Mètodes de recompte d’usuaris

• Comptadors fixes i mòbils

• Totals o desglossat           
(vianants i ciclistes)

• Evolució per hores, dies, 
mesos...



Evolución de los usuarios

Anys 2000-2001: 123.000 usuaris Dades del Ministeri de Medi 

Ambient a partir d’enquestes a peu de vía:

La ruta del Carrilet (Olot-Girona), la més utilitzada de l’estat espanyol.

2002-03: Estimació segons comptadors fixes i observadors locals: 

350.000 usos/año.

Estació de Castell d’Aro: 1.000 usos entre setmana els mesos d’estiu.

2004: Estimació feta a partir d’observacions a la ruta durant diferents díes 

i hores.

Dades facilitades a la premsa: 500.000 usos/año

•2006: 800.000 usos/any 

•2008: 1,300.000 usos /any

•2010: 1,500.000 usos / any

dades de 

les 

enquestes i 

els 

comptador

s



Enquesta 2005 - 2006
Metodologia utilitzada

• Estudi per a avaluar els diferents usos de las vies 

verdes de Girona i conèixer el mode, duració,  motius 

d’ús, satisfacció dels usuaris sobre els serveis i 

l'impacta econòmic i social. 

• 1261 enquestes realitzades a la ruta en 12 punts 

diferents.

• consideracions: per mes, horari, dia (laborable o 

festiu)

• un usuari cada 15 minuts

• perfil de usuari tipus: persona que recorre trams curts, 

por motius de salut, oci o esport, resident a 

poblacions de la via. També cicloturistes que recorren 

llargues distancies i per raons de mobilitat quotidiana.



Resultats de l’enquesta



Tipologia d’usuaris
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Valoració del tipus de ferm preferit: terra 83% ; asfalt 16,8 %

Olot - Girona - St. Feliu: 90 % / 10% - Ruta del ferro: 45 % / 55%
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• Salut

No existeixen estudis específics a Girona

És el major impacte = estalvi en despesa 
sanitària.     L’exemple de Suïssa.

• Esport

Anàlisis comparatiu entre les vies verdes i 
altres instal·lacions esportives.

• Turisme

Estudi del impacte econòmic directe i 
indicadors de gestió. 

Estudis i indicadors dels 

beneficis socials i econòmics



Conseqüències econòmiques de la 

inactivitat física a Suïssa

2.1 millones de casos de enfermedades

2900 muertes prematuras

1.6 billones de Euros de costes directos en tratamientos

Estimaciones basadas en un estudio económico de 2001

Schweiz Z Sportmed Sporttraumatol 2001: 49 (2): 84-86.

Lamprecht M, Stamm HP. Observatorium Sport und Bewegung Schweiz. Bewegungsverhalten in 

der Gesundheitsbefragung 2002. Zürich, L&S Sozialforschung und Beratung AG, 2004.



• 1. OBJECTIUS: Aconseguir una comparativa  entre les diferents 
infraestructures esportives, atenent al cost de construcció i gestió 
d’aquestes. 

Comparar el resultat amb els costos de las vies verdes de Girona.

• 2. DADES RECOLLIDES:

Un anàlisis comparatiu

“L’ÚS DE VIES VERDES I ALTRES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES”



L’ÚS DE VIES VERDES I ALTRES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
3. RESULTATS

3.1 Ràtios segons tipologies d'equipaments

- Piscines – les més costoses en relació als usos. Promig de cost per ús 

de 3,2 €. 

- Pavellons i camps de futbol, amb un cost semblant de per ús de 2,4 € i 

2,5€ respectivament. 

- Altres classes d’equipamients (tenis, pistes d’atletisme, eslàloms, etc.) 

amb un promig al voltant de 2,5 €.

3.2 Ràtios per stretches

Atenent als usos, estimació de 1.300.000 anuals: Total ràtio cost per ús: 0,5 €.



Estudis – Impacte Econòmic 

directe relacionat amb l’ús turístic

ECONOMICAL IMPACT FOR 500.000 USES FOR 800.000 USES 

RESTAURANT 86.500 138.400 

BAR 120.250 192.400 

ACOMMODATION 50.700 81.120 

RENTING CYCLES 8.450 13.520 

TRANSPORT 23.850 38.160 

TOTAL 289.750 EUROS 463.600 EUROS 

 

Services Restaurant Bar Acommodation 
Renting 

cycles 
Transport 
/Transfer 

% use 1,0 6,5 0,3 0,1 0,9 

Average expense 17,3 3,7 33,8 16,9 5,3 

Average satisfaction (1-5) 3,9 4 3,9 3,3 2,7 

 

1.500.000 usos  = 1.148.957€
Estimació 2009:



Viabilidad del Consorci
• Enquestes – estudi del impacte econòmic. 2 aspectes:

• Impacte Turístic (directe):  1.148.957€

• Estalvi en instal·lacions esportives: 

- L’ús esportiu es calcula en estalvi d'instal·lacions esportives (i manteniment) 
tipus: piscines, pavellons esportius, camps de futbol…

- 12 municipalitats, total cost: 4.569.634,8€

- Total cost vies verdes: 700.931,4

- Total ràtio costos / usos: 2,7 € (instal·lacions) / 1,1€ (vies verdes)

• També : impacte econòmic en salut pública (no calculado)

• Total pressupost Consorci: 

2009: 510.000€ ordinari / 885.000€ total
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Consorci de les Vies Verdes de Girona
Pujada Sant Martí, 4-5

17004 GIRONA

+ 00 34 972 185 199

info@viesverdes.org

www.viesverdesdegirona.org

Gràcies per la seva atenció



Els secrets de les vies verdes
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Els secrets de les vies verdes



Gràcies per la vostra atenció.

emato@viesverdes.org


