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Un dossier sobre les Gavarres protagonitza el número
192 de la revista Descobrir Catalunya
Aquesta nova edició, dedicada a un dels espais naturals més interessants i menys
poblats del país, mostra les moltes possibilitats de lleure que si poden trobar, des del
patrimoni i les activitats tradicionals fins a la gastronomia i el senderisme
Aquest matí, a la sala Ferrán Agulló de la Diputació de Girona s’ha presentat el número 192
de la revista Descobrir Catalunya, sota el títol ”Gavarres. Quatre escapades per endinsarse al pulmó verd de Girona i l’Empordà”, que correspon al mes de març de 2014.
La presentació ha anat a càrrec de Miquel Calm, vicepresident de la Diputació i vicepresident
del Consorci Gavarres, i de Joan Morales i Josep Matas, director i col·laborador
respectivament de la revista Descobrir Catalunya.

Miquel Calm ha destacat “la importància de mantenir el turisme actiu de natura”, Joan
Morales ha emfatitzat les opcions turístiques “que donen valor els nostres punts forts' i ha
afegit que el turisme ha de ser respectuós amb la nostra tradició cultural, ja que és el que ens
singularitza'. Finalment, Josep Matas ha reivindicat les Gavarres com a parc natural i ha
esmentat que “cal fer una ordenació i una regularització del territori de les Gavarres” ja que
“actualment ja és considera de fet però no de dret”.
Aquest nou número de Descobrir Catalunya, la revista més venuda sobre geografia i viatges
de Catalunya, presenta un reportatge fotogràfic de Roger Rovira, a més d'una sèrie d'articles
dedicats a patrimoni, història, gastronomia, etc.
Hi podem trobar els articles “Muntanyes amigues”, de Josep Matas, sobre el patrimoni i la
història del massís; “Muntanyes domesticades i antigues”, de Josep Ginjaume, que tracta
sobre la relació de l’home amb la natura; “Un cim que és un radar”, de Xavier Cortadellas,
sobre el puig d’Arques, que és el cim més alt de les Gavarres i el centre del massís; “Relleus
escarpats amb bona vista”, de Josep Pastells, que mostra les Gavarres més humides i
ufanoses, plenes de contrastos, i “Més enllà dels taps de suro”, de Núria Sàbat i Teresa
Bonal, que aborda els secrets d’una massa forestal que avui retorna a la gestió sostenible.
A banda d’aquests articles, el dossier conclou amb quatre pàgines de guia pràctica sobre
diversos equipaments culturals del Gironès i el Baix Empordà, i una extensa llista de dades
útils com ara allotjaments i restaurants, serveis turístics, telèfons i webs d’informació.

Podeu trobar més informació a: http://www.descobrir.cat/
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