Nota de premsa: lliurament dels “Premis Les Gavarres 2014”
a la Sala Polivalent de Juià

Al dissabte 29 de novembre s’han lliurat els Premis Les Gavarres 2014 a la Sala
Polivalent de Juià, seguint el sistema d’alternança entre els municipis del Baix
Empordà i del Gironès. Aquest és el catorzè any que el Consorci de les Gavarres
organitza aquests premis els quals compten amb el suport de la Delegació Territorial
del Govern a Girona; del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural; del Departament de Cultura; de la Diputació de Girona, del Consell
Comarcal del Gironès i de l’Obra Social “la Caixa”.
L’acte s’ha iniciat amb la presentació del nou volum de la Biblioteca Lluís Esteva: “Qui
fa calç va descalç. L’elaboració tradicional de la calç a les Gavarres” d’en Jaume
Badias, guanyador del XXIIè Premi Joan Xirgo. La presentació ha anat a càrrec del Sr.
David Pujol, persona molt vinculada a les Gavarres, pionera dels primers estudis sobre
la calç al massís de les Gavarres, i del mateix autor.
Previ a l’entrega dels guardons Cirera d’Arboç, Joan Xirgo i Assumpta Fabré Dachs.
Hem fet un petit parlament sobre la figura d’en Lluís Pla, premiat amb el I Cirera
d’Arboç, el qual ens va deixar el passat 25 de desembre. La menció ha anat a càrrec
del XVIè Premi Cirera d’Arboç, Pep Matas.
Enguany el XVIIIè Premi Cirera d’Arboç ha reconegut la tasca realitzada per
l’associació “Colla de Marxaires” de la Bisbal d’Empordà, els quals van començar al
1979 organitzant la Marxa de l’Arboç, la qual aquest octubre va arribar a la seva
XXXVIena edició. Aquesta associació no només ha sabut trobar el secret de l’èxit
alhora d’organitzar amb voluntaris una marxa popular que arriben a aplegar a l’entorn
de mil participants sinó que la seva inquietud va més enllà de l’organització de la
marxa i cada any editen un llibret amb articles sobre el patrimoni de les Gavarres i
entorn. Aquests llibrets són avui una important referència bibliogràfica per tots els
investigadors.
A continuació s’ha fet entrega de la XXIVè Premi Joan Xirgo. L’objecte d’aquest premi
és recompensar la realització d’un projecte de recerca inèdit sobre qualsevol temàtica
que contribueixi al coneixement, estudi i preservació dels valors del massís de les
Gavarres. El Premi consisteix en una dotació en metàl·lic de 5.000 € i l’edició i difusió
del treball final en el format que es consideri apropiat. El projecte de recerca
guanyador ha estat: “La flora de briòfits dels prats mediterranis a les Gavarres” de
l’autor Miquel Jover.

Per últim, hem fet entrega del IV Premi Assumpta Fabré Dachs. Aquest guardó va
dirigit als treballs de recerca de Batxillerat dedicats a l’estudi de les Gavarres des de
qualsevol disciplina. El premi s’ha donat a Xènia Sala autora del treball “Metodologies
directes i indirectes aplicades a l’estudi de mamífers de les Gavarres. Seguint el
rastre” fent-li entrega d’una beca de 1.000 € per a realitzar un mes de pràctiques al
Consorci de les Gavarres i una col·lecció completa de la Biblioteca Lluís Esteva; i pel
centre educatiu on ha cursat l’alumne s’ha entregat també una col·lecció completa de
la Biblioteca Lluís Esteva i una activitat gratuïta de la nostra oferta educativa a Can
Vilallonga.
La cloenda de l’acte dels Premis Les Gavarres 2014 ha anat a càrrec del vicepresident
de la Diputació de Girona, el senyor Miquel Calm; i del Director dels Serveis Territorials
d’Agricultura, el senyor Vicenç Estanyol.
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