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Girona Comarques
EL RECORREGUT TRAVESSARÀ PARATGES NATURALS I MONUMENTS DEL GIRONÈS, L’ALT EMPORDÀ I LA SELVA

Medi Ambient convertirà l’antiga via
Augusta a Girona en sender turístic
Un total de 17 municipis gironins es veuran afectats pels 160 quilòmetres de recorregut
RAFA GARRIDO
GIRONA

L’antiga Via Augusta
Recorregut que es convertirà en una ruta turística

Un total de 17 municipis gironins es veuran afectats per la reconversió de la històrica Via Augusta en ruta turística. Uns 160
quilòmetres de sender que recorreran poblacions, paratges naturals i nuclis històrics de la demarcació seguint el traçat de l’antiga
Via Augusta romana.
El Departament de Medi Ambient, les universitats de Girona,
Barcelona i Tarragona i altres entitats s’han implicat en un projecte emmarcat en el pla europeu
anomenat Les Vies Romanes al
Mediterrani per recuperar la via
romana i convertir-la en el centre
d’una ruta turística que es podrà
recórrer a peu o en bicicleta.
El sender estarà dividit en diverses etapes, que travesaran municipis de la Selva, el Gironès i l’Alt
Empordà. Les rutes permetran visitar monuments històrics i paratges naturals com el de l’Estany
de Sils, el Camp d’Onyar o el Coll
de Panissars.
A la Selva, el projecte té previst
rehabilitar tres rutes diferents que
recorreran vuit localitats. La primera d’aquestes etapa s’inicia a
Hostalric i finalitza a Sils. Un total de 16 quilòmetres que permeten visitar l’Estany de Sils.

Coll de Panissars

■

La ruta de Girona

La següent ruta travessa Caldes
de Malavella, Riudellots, Fornells
de la Selva i Girona. En aquest recorregut es pot visitar el Passeig
Arqueològic, els Jaciments dels
Sants o els espais naturals del massís de Cadiretes i els Camps
d’Onyar.
La darrera de les etapes de la Selva va de Tordera a Caldes, passant per Vidreres, l’aqüeducte de
Sant Pere del Riu i les Termes de
Sant Grau, en un recorregut de 20
quilòmetres de distància.
A la comarca del Gironès, també es preveuen tres senders diferents. El primer va de Sils a la ciutat de Girona. Mitjançant un traçat
que permet visitar a peu o en bicicleta 24 quilòmetres de camí amb
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paratges com el Bosc d’en Ricard,
la ruta recorre Sils, Riudellots, Fornells i Girona. Precisament aquesta ciutat és la que acull el segon
dels recorreguts de la comarca del
Gironès.
En un itinerari intern, la ruta de
la Via Augusta permetrà visitar
museus i jaciments de la ciutat així
com Sant Pere de Galligants en un
recorregut totalment urbà. Finalment, la tercera etapa del Gironès
va des de Girona fins a Vilademuls,
travessant, a més, les muntanyes
de Sant Julià de Ramis, el riu Ter
i els municipis de Sarrià i Sant Ju-
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lià.
Pel que fa als itineraris de l’Alt
Empordà, el projecte preveu que
travessi alguns trams de la xarxa
de Sensers de Gran Recorregut i
que la presència dels Pirineus faci
que en alguns llocs hi hagi el desnivell més gran de tot el sender
de la Via Augusta.
Primera etapa

Entre les localitats de Vilademuls
i Figueres transcorre la primera de
les etapes. Amb la possibilitat de
visitar el Mosaic Agrícola i les restes del Monument Funerari de les
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Cavorques, la ruta travesa també
Bàscara i Borrassà en uns 20 quilòmetres de recorregut.
Des de Figueres surt el segons
dels itineraris previstos en el projecte preparat per a la comarca de
l’Alt Empordà.
Aquest tram finalitza, després
de 8,5 quilòmetres de ruta, a Pont
de Molins, on s’inicia el darrer dels
itineraris de la Via Augusta de les
comarques gironines.
Uns 24 quilòmetres portaran la
ruta des del Pont de Molins fins a
la Jonquera i el paratge de Coll de
Panissars.

Els joves d’Unió
denuncien l’estat de
l’estació de Renfe a
Maçanet-Massanes
La intercomarcal
d’Unió de Joves a Girona ha denunciat la «deixadesa cada vegada més evident» de l’estació
de Renfe de Maçanet-Massanes.
Els representants d’Unió afirmen que l’estació «no reuneix
les mínimes condicions de comoditat per als usuaris» que
han de fer transbord des de Girona cap a la costa del Maresme. A més, els passatgers que
realitzen el recorregut en sentit contrari han d’esperar-se en
una sala «que no té calefacció
ni seients còmodes, a més de
faltar-li uns accessos dignes per
a gent amb minusvàlues».
Les joventuts d’Unió afirmen
que, ja que l’espera per al transbord s’allarga en alguns casos
fins a la mitja hora, «aquesta situació és del tot indigna i forade lloc en els temps actuals».
A més a més, afirmen que
«aquesta estació representa un
punt d’entrada i de sortida de
turistes que provenen o retornen cap a la resta d’Europa, via
França, un fet que és extremadament vergonyós i impropi
d’una zona turística de primer
ordre com Lloret de Mar, Blanes o la costa del Maresme».
Els joves d’Unió recorden que
l’estació ha sofert actes vandàlicsc i atracaments «ja que no
disposa d’un sistema d’alarma
ni de seguretat amb personal
que vigili el recinte les 24 hores
del dia».

■ GIRONA.-

Millora íntegra

Per aquest motiu, els representants d’Unió demanen al
Ministeri de Foment i a Renfe
«que facin una millora integral
d’aquesta estació, instal·lant una
calefacció central per a tot l’edifici, accessos dignes i seients còmodes a la sala d’espera». També demanen punts d’informació turística gestionada pels
municipis de les comarques
properes per informar i assessorar els turistes.
Els membres de la Unió de
Joves pensen que la millor solució seria la connexió directa
entre la línia del Maresme i la
de Girona-Barcelona, perquè
«així quedarien connectades de
manera ràpida dues zones de
gran importància econòmica i
turística». DdeG
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Automatització de tot tipus de portes
Tallers: Camí de Vilablareix-Montfullà - Tel. 972 44 03 07 - 972 44 02 76, de Bescanó
Correspondència: Apartat de correus núm. 100 - SALT (Girona)
Los Administradores mancomunados de
la compañía mercantil denominada “PALAHI-ALBERTI, S.A.”, D. RAMON PALAHÍ AICART y D. JAIME ALBERTI COMELLAS, hacen saber que la citada sociedad ha cambiado el domicilio de la c/ Nápoles 16 a la
c/ Sant Pere 4, 3º, de la ciudad de Sant Feliu de Guíxols, lo cual se comunica según
lo dispuesto en el art. 163.1 del R.R.M.
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