
 

 

El nou pas inferior s’ha construït per sota la carretera GI-V-6613 de Romanyà, a l’encreuament amb 
l’antic traçat de la via del tren Girona - Sant Feliu de Guíxols. A la fotografia, un moment de la 
presentació.  
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Nou pas que millora la seguretat de la via verda de Girona a Sant Feliu de Guíxols 

La Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya van presentar el divendres passat, 13 de febrer, el 
nou pas inferior construït per sota la carretera GI-V-6613 de Romanyà, a l’encreuament amb l’antic 
traçat de la via del tren Girona - Sant Feliu de Guíxols, per on actualment transcorre la via verda. Les 
obres han tingut un cost total de 163.196,35 €, i han estat cofinançades pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (Feder).  

L’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació hi ha aportat 113.196,35 €, i el Feder 50.000. 
 
Aquesta obra millora notablement la seguretat dels usuaris de la via verda Girona - Sant Feliu de 
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Guíxols, que en aquest tram registra un important nombre d’usuaris. 

A l’acte d’inauguració del pas hi van intervenir el diputat de Medi Ambient i Territori de la Diputació i 
president del Consorci de Vies Verdes, Josep M. Rufí; el vicepresident de la Diputació i diputat d’Acció 
Territorial, Pere Trias; el director general d’Administració Local de la Generalitat, Carles Bassaganya; la 
directora dels Serveis Territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques a Girona, 
Mireia Mata; el gerent del Consorci de Vies Verdes, Emili Mató; i l’alcalde de Santa Cristina d’Aro, 
Ricard Herrero. 
 
 
Passaport turístic 
 
Coincidint amb la presentació del pas a diferent nivell de Romanyà, durant tres dies es van reunir a 
Girona gestors de vies verdes de tot l’Estat espanyol per debatre els mètodes de gestió de les vies verdes 
i compartir l’experiència de Girona. La programació de les jornades va incloure una sortida tècnica entre 
Sant Joan de les Abadesses i Ogassa per conèixer les millores realitzades a la ruta, l’alberg de Sant Joan 
i la rehabilitació de l’estació de Toralles; una pedalada entre les Preses i Amer, amb visites als centres 
logístics de les dues poblacions, i una visita al nou tram de via verda entre Palamós i Palafrugell, la ruta 
del Tren Petit. 
 
En el marc d’aquestes jornades es va presentar un passaport turístic editat per la Fundación de 
Ferrocarriles Españoles (FFE) amb un total de 19 vies verdes, entre les quals es troben les tres gironines: 
la ruta del Ferro i del Carbó i les rutes del carrilet d’Olot - Girona, i Girona - Sant Feliu de Guíxols. El 
passaport és un nou material de promoció i es podrà adquirir gratuïtament. S’haurà de segellar a cada 
una de les rutes que l’integren, en els diferents punts d’informació o en els establiments turístics. Quan 
es completin les 19 rutes, es podrà aconseguir un cap de setmana complet per a dues persones en alguna 
de les vies verdes del passaport, i hi haurà regals de lots promocionals per als que en realitzin més de la 
meitat.  
 
La FFE ha imprès 20.000 passaports, que s’han repartit entre totes les vies verdes participants, i també 
ha dissenyat un segell diferent per a cada ruta. A les vies verdes de Girona, els passaports es podran 
aconseguir a les oficines de turisme de Ripoll, les Preses, Amer, Girona, Llagostera, Santa Cristina 
d’Aro, l’alberg de Sant Joan de les Abadesses, l’Hotel La Perla d’Olot i al Centre BTT de Quart. 
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