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P R E S E N T A C I Ó

Vull destacar la gestió econòmica del Con-
sorci en l’exercici d’enguany. Amb un pressu-
post inicial d’ingressos que es movia al vol-
tant dels 540.000 €, s’ha tancat l’any amb
uns drets reconeguts nets de més de
777.000 €. Més enllà de l’evident mèrit
gerencial, també és un indicador de l’efi-
ciència d’aquest tipus d’institucions que pro-
porciona als membres consorciats un plus en
recursos destinats al territori que van molt
més enllà de les aportacions de cadascú.

Seguim, des d’una política de gestió i con-
servació de la biodiversitat, intentant evitar
unes empobridores “reserves estanques”,
presentant al·legacions referents a millora
de la connectivitat dels projectes de cons-
trucció de “l’anella de les Gavarres” (trams
Bordils-Medinyà, Llambilles-Quart i “va-
riant” de la Bisbal). També hem expressat els
nostres criteris respecte al Pla Director
Urbanístic del Sistema Urbà de Girona i
hem col·laborat, a través d’informes tècnics,
amb els municipis de Palamós i Calonge per
evitar moviments de terra de gran impacte
paisatgístic i que podien afectar connectors
en el desdoblament de la carretera Pala-
mós-Castell-Platja d’Aro. 

En el camp del patrimoni cultural s’ha enlles-
tit tot el treball previ per poder declarar deu
béns culturals de les Gavarres com a Zona

d’Interès Etnològic, ara resta esperar que la
Generalitat incoï l’expedient de declaració.
Aquesta ha estat una operació que ve de
lluny, gairebé des de la mateixa fundació del
Consorci. Ha estat una feina interessant de
recerca de cada un dels béns però també de
pacte previ, de consens que cal agrair, tant
amb les administracions públiques com amb
els propietaris privats afectats.

Una constatació. Del patrimoni natural se’n
parla bé fins que col·lideix amb la construc-
ció d’infraestructures o qualsevol altre tipus
de necessitats, després passa a un lloc
subordinat i/o prescindible. Si tots (persones
i institucions) tinguéssim ben interioritzat
el caràcter previ que li atorga la legislació,
evitaríem molta conflictivitat. Els espinosos
de la riera de Calonge (una espècie prote-
gida) en són un exemple. Davant les pre-
guntes fetes al Parlament de Catalunya
respecte a això no puc sinó avalar pública-
ment i totalment la feina i els esforços fets
pels tècnics del Consorci i de la Direcció de
Medi Natural del DMAH per a la salvaguar-
da d’una població, insisteixo, protegida i en
risc. Igualment he d’agrair a l’Ajuntament
de Calonge que en tot moment entengués
la tasca del Consorci. 

Tot i la tensió que va provocar en determi-
nats àmbits l’expressió de la voluntat del

conseller del DMAH de convertir l’EIN Ga-
varres en parc natural, també des de la prò-
pia Conselleria s’ha reconegut la història del
Consorci, fundat des de la preocupació pri-
migènia de l’administració local vers el medi
natural, i se li ha encarregat (aportant la
dotació econòmica corresponent) la redac-
ció del Pla Especial de l’espai, un document
essencial per al progrés en la gestió i protec-
ció de les Gavarres. El Pla Especial esdevé
una oportunitat per pactar també des del
territori el futur de l’EIN, encara ple de
necessitats, riscos i d’interessos diferenciats. 

A nivell institucional crec que val la pena
ressenyar dos fets. D’una banda es va acor-
dar integrar al Ple del Consorci, fins ara amb
representació exclusiva de les administra-
cions, un representant del Consell de Coo-
peració i un representant de la propietat.
D’altra banda s’han donat tres relleus, fruit
de les conjuntures polítiques, al plenari: ens
han deixat Antoni Botellé (regidor de
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro), Lluís
Freixas (president del Consell Comarcal del
Gironès) i Ricard Vaqué (conseller comarcal
del Gironès). A tots ells, volem agrair-los la
seva feina així com la seva bona predisposi-
ció vers els interessos del Consorci.

Pep Espadalé
President del Consorci de les Gavarres

Presentació
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CONSELL PLENARI
President                                                 Sr. Josep Espadalé Reballí
Vicepresidència primera                            Sra. Pilar Mundet Torres
Vicepresidència segona                             Sr. Lluís Freixas Vilardell
                                                                 (fins al 16-12-2009)
Vicepresidència segona                             Sra. Cristina Alsina Conesa*
Vocals:                                                     
Ajuntament de Calonge                             Sr. Albert Ros Mercader
Ajuntament de Cassà de la Selva                 Sr. David Vila Ligero
Ajuntament de Castell - Platja d’Aro            Sr. Antoni Botellé Vila**
Ajuntament de Castell - Platja d’Aro            Sr. Josep M. Bas Lay                  
                                                                 (a partir del 27-10-2009)
Ajuntament de Celrà                                  Sr. Albert Planas Rossell
Ajuntament de Cruïlles - Monells -
Sant Sadurní de l’Heura                           Sr. Salvi Casas Camps
Ajuntament de Girona                             Sr. Ponç Feliu Latorre
Ajuntament de Juià                                Sr. Joaquim Sagué Bertran
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà           Sr. Àngel Planas Sabater
Ajuntament de Llagostera                        Sr. Xavier Vilella Bayé
Ajuntament de Llambilles                         Sr. Josep Serra Siurana
Ajuntament de Madremanya                         Sr. Albert Peracaula Boschsacoma
Ajuntament de Mont-ras                          Sr. Joan Matés Espejo
Ajuntament de Palafrugell                        Sr. Màrius Lledó Salvador
Ajuntament de Palamós                             Sr. Josep Buxeda Mauri
Ajuntament de Sant Martí Vell                  Sr. Joel Capella Lardeaux
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro           Sr. Jordi Mulà Casagran
Ajuntament de Torrent                            Sr. Marc Garcia Garrido
Ajuntament de Vall-llobrega                     Sr. Rufino Guirado Iruela
Ajuntament de Quart                              Sr. Joaquim Cufí Solé
Consell Comarcal del Baix Empordà           Sr. Ricard Herrero Suñer
Consell Comarcal del Gironès                    Sr. Ricard Vaqué Tàboas
                                                                 (fins al 15-07-2009)
Consell Comarcal del Gironès                    Sr. Lluís Freixas Vilardell*
Diputació de Girona                                   Sr. Josep M. Rufí Pagès
Departament de Medi Ambient i Habitatge    Sr. Emili Santos Bach
Departament de Medi Ambient i Habitatge    Sra. Anna M. Figuerola Ribera

COMISSIÓ EXECUTIVA
President                                                 Sr. Josep Espadalé Reballí
Vicepresidència primera                            Sra. Pilar Mundet Torres
Vicepresidència segona                             Sr. Lluís Freixas Vilardell
                                                             (fins al 16-12-2009)
Vicepresidència segona                             Sra. Cristina Alsina Conesa*
Vocals:                                                     
Ajuntament de Castell - Platja d’Aro            Sr. Antoni Botellé Vila**
Ajuntament de Calonge                              Sr. Albert Ros Mercader*
Ajuntament de Celrà                                  Sr. Albert Planas Rossell
Ajuntament de Cruïlles - Monells -
Sant Sadurní de l’Heura                             Sr. Salvi Casas Camps

Ajuntament de Girona                                  Sr. Ponç Feliu Latorre
Ajuntament de Quart                                   Sr. Joaquim Cufí Solé
Consell Comarcal del Baix Empordà               Sr. Ricard Herrero Suñer
Departament de Medi Ambient i Habitatge    Sr. Emili Santos Bach

CONSELL DE COOPERACIÓ
Colla Excursionista de Quart                     ADF Puig d’Arques      
Centre de la Propietat Forestal                  ADF Gavarres Nord
de Catalunya                                          ADF Quart
ADF Sant Martí Vell, Juià i Celrà              ADF Gavarres Marítima
Colla Excursionista Cassanenca                 ADF Girona
Societat de Caçadors de les Gavarres          Associació d’Amics de Fitor
Agrupació Excursionista Palafrugell           Club Alpí Palamós
Centre Excursionista Baix Empordà            Ateneu Popular de Calonge
Agrupació Esportiva de Cacera
“Senglaners de la Bisbal”

PERSONAL
Plantilla 2009:
Oriol Armet Unzeta                   Gerent 
Remei Llovet Balmaña               Auxiliar administrativa
Oriol Granyer i Manyà               Tècnic
Montserrat López Molina           Tècnica 
Maria Piferrer Saurí                   Tècnica 
Josep López Jovani                   Tècnic (fins al 30-06-2009)
Albert Segués Sais                     Guarda Rectoria de Fitor (fins al 31-01-2009)
Jaume Abel Planagumà             Guarda Can Vilallonga 
Montserrat Cano Garcia             Peó (fins al 30-06-2009)
Jordi Perpinyà Servià                 Peó (fins al 30-06-2009)
Jordi Perpinyà Servià                Encarregat de brigada (a partir del 19-10-2009)
Joan López Mitjà                      Oficial de brigada (a partir del 19-10-2009)
Marta Pascuet Candalia             Peó de brigada (a partir del 19-10-2009)
Adrià Morales Blanco                Peó de brigada (a partir del 19-10-2009)
Francisco Borrat Izquierdo          Peó de brigada (a partir del 19-10-2009)

Personal del Consell Comarcal del Baix Empordà, adscrit al Consorci:
Secundino Fernández Suárez      Secretari
Josep M. Jordi Borrell                Interventor
Immaculada Tarrats Blanch        Tresorera
Rita Llach Vilalta                       Administrativa

Treball voluntari:
Albert Mallol CamprubÍ              Suport en recerca de flora i etnobotànica
Pere Barnola Echenique

Assistència externa:
Enric Bisbe Company                 Tècnic

Estructura del Consorci
de les Gavarres

* a partir del 16-12-2009 / ** fins al 27-10-2009
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 2009

PRESSUPOST DE DESPESES 2009

                                                                              PRESSUPOSTAT MODIFICAT              TOTAL

TAXES I ALTRES INGRESSOS                                                                    2.800,00 €        2.800,00 €
Ingressos Projecte Educatiu                                                                             2.800,00 €          2.800,00 € 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS                                           381.680,94 €    102.556,59 €     484.237,53 €
Aportació Departament de Medi Ambient i Habitatge            196.072,85 €                               196.072,85 €
Aportació ajuntaments                                                        31.210,08 €                               31.210,08 €
Aportació consells comarcals                                                 15.077,76 €                               15.077,76 €
Aportació Diputació de Girona                                              93.974,52 €                               93.974,52 €
Aportacions ajuntaments. Fons Cooperació Local                    20.000,00 €                               20.000,00 €
Aportació CCBE i CCGi als Premis Les Gavarres                         3.000,00 €                                  3.000,00 € 
Servei d'Ocupació de Catalunya. Pla d'Ocupació                                              65.656,59 €        65.656,59 €
Departament de Cultura. Catàleg Patrimoni Etnològic              20.000,00 €         6.000,00 €        26.000,00 € 
Diputació de Girona. Consolidació de la ZIE Gavarres                                       12.000,00 €        12.000,00 €
Subvencions projecte educatiu. DGI, CCBE i CCGi                                            1.400,00 €          1.400,00 €
Caixa Catalunya. Conveni Can Puig                                                                6.000,00 €          6.000,00 €
Caixa Catalunya. Edició material educatiu                                                       10.000,00 €        10.000,00 €
Aportació empreses col·laboradores. Retecork                                                    1.500,00 €          1.500,00 €
Aportació empreses col·laboradores. Toyota                             2.345,73 €                                 2.345,73 € 

INGRESSOS PATRIMONIALS                                               12.217,66 €                                12.217,66 €
Interessos actius                                                                      600,00 €                                   600,00 €
Serveis Rectoria Fitor                                                                617,66 €                                     617,66 €
Aprofitament forestal Can Vilallonga                                      9.000,00 €                                9.000,00 €
Venda publicacions                                                               2.000,00 €                                  2.000,00 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                                         146.253,40 €  131.854,02 €     278.107,42 €
Aportació Departament de Medi Ambient i Habitatge              62.647,15 €                                62.647,15 €
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Pla Especial          75.000,00 €                                 75.000,00 € 
Diputació de Girona. Estudi de connectivitat a les Gavarres          8.606,25 €       15.000,00 €        23.606,25 €
Diputació de Girona. Restauració de Sant Cebrià dels Alls                                20.000,00 €        20.000,00 €
Projecte de preservació dels valors naturals de l'EIN Gavarres.
DGI                                                                                                            75.854,02 €        75.854,02 €
Projecte de preservació dels valors naturals de l'EIN Gavarres.
DMAH                                                                                                      21.000,00 €        21.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST                                                        540.152,00 €    237.210,61 €     777.362,61 €

                                                                              PRESSUPOSTAT        MODIFICAT                TOTAL

DESPESES DE PERSONAL                                                               221.025,75 €          83.656,59 €        304.682,34 €
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS                                      151.449,16 €          21.700,00 €        173.149,16 € 

DESPESES FINANCERES                                                                     5.000,00 €                                         5.000,00 € 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS                                                            6.800,00 €                                         6.800,00 €
INVERSIONS REALS                                                                         1146.253,40        131.854,02 €        278.107,42 €

TOTAL PRESSUPOST                                                         530.528,31 €     237.210,61 €     767.738,92 €

El pressupost de l’any 2009, aprovat pel Consell
Plenari del 23 de març de 2009, va ser de
540.152 €. Al llarg de l’any s’han hagut de fer
diverses modificacions de crèdit per incorporar
un total de 237.210,61 €. 

Mercès a la tasca de recerca de finançament
que s’ha dut a terme des de la institució, s’ha
pogut augmentar el pressupost d’ingressos fins
a 777.362,61 €, fet que ha suposat un incre-
ment del 44 % respecte al pressupost aprovat
a principis d’any.

A part dels ingressos ordinaris anuals del Con-
sorci, enguany s’han obtingut ingressos extra-
ordinaris gràcies al finançament de diverses
institucions públiques com el  Departament de
Medi Ambient i Habitatge (aportació per a la
redacció del Pla Especial de l’EIN Gavarres i
l’arranjament d’infraestructures ramaderes), el
Departament de Treball (subvenció de dos
plans d’ocupació per contractar un total de 9
persones durant uns mesos per realitzar
tasques de manteniment de l’espai), el Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació
(consolidació de la Zona d’Interès Etnològic de
les Gavarres), la Diputació de Girona (restau-
ració de Sant Cebrià dels Alls, estudis de con-
nectivitat, consolidació de la Zona d’Interès
Etnològic de les Gavarres i programa educatiu)
i dels consells comarcals del Baix Empordà i del
Gironès (suport al programa educatiu). 

Pel que fa a institucions privades, el Consorci de
les Gavarres ha rebut el finançament de l’Obra
Social de “La Caixa” (projecte de millora dels
valors naturals de l’EIN Gavarres), de l’Obra
Social de Caixa Catalunya (elaboració de mate-
rial divulgatiu i conveni de gestió de Can Puig de
Fitor), de Retecork (jornades espais surers) i de
l’empresa Toyota (funcionament Consorci). 

Al final de l’any, el pressupost d’execució de les
despeses s’ha situat una mica per sota dels
d’ingressos, fet que ha permès eixugar el dèficit
que havia contret el Consorci durant el 2008.

emòria econòmica de l’exercici 2009M
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essions dels òrgans de governS

CONSELL PLENARI 2009

Es va reunir en dues ocasions, el 23 de
març i el 16 de desembre. 

Temes tractats:
- Proposta d’actuacions per a l’any 2009

amb el Departament de Medi Ambient i
Habitatge. Aprovació.

- Liquidació del pressupost de l’any 2008.
Informació.

- Pressupost per a l’any 2009 i plantilla de
personal. Aprovació.

- Rectoria de Fitor. Informació.
- Museu de les Gavarres. Informació.
- Modificació de nomenaments de vicepre-

sidents i de membres de la Comissió
Executiva del Consorci. Aprovació.

- Tancament del programa d’actuacions del
DMAH al 2009. Informació.

- Programa d’actuacions per al 2010. Apro-
vació. 

- Pressupost per al 2010 i plantilla de per-
sonal. Aprovació.

- Zona d’Interès Etnològic. Informació.

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Es va reunir en set ocasions, el 3 de febrer,
9 de març, 7 d’abril, 18 de maig, 30 de ju-
liol, 8 d’octubre i 16 de desembre.
- Informació del litigi per la tanca de can

Llach dels Àngels.
- Rectoria de Fitor. Informació. 
- Subvenció per al Projecte de Gestió Fores-

tal del Departament de Treball.
- Proposta de creació del museu de les

Gavarres a Calonge.
- Al·legacions a l’estudi informatiu i estudi

d'impacte ambiental "Millora general.
Desdoblament de la carretera C-66. En-
llaç amb la futura autovia A-2 a Sant
Julià de Ramis. Tram: BORDILS-
MEDINYÀ (Sant Julià de Ramis). Clau:

EI/IA-DG-06040.1. Ratificació. 
- Al·legacions a l’estudi informatiu i estudi

d'impacte ambiental "Millora general.
Variant de Llambilles. Carretera C-65, PK.
22+500.TRAM: LLAMBILLES-QUART.
CLAU: EI/IA-VG-05110. Ratificació.

- Sol·licitud de subvenció al DMAH de la
Generalitat de Catalunya dins de la con-
vocatòria d’ajuts per al finançament
d’actuacions en espais naturals protegits.
Ratificació.

- Sol·licitud de subvencions a diversos or-
ganismes públics:

- Restauració de Sant Cebrià dels Alls
(Diputació de Girona).

   - Connectivitat (Diputació de Girona).
- Estudi de viabilitat de l’extracció de

biomassa al massís de les Gavarres
(DMAH).

- Aprovació de convenis amb diverses enti-
tats públiques: 

- Addenda al conveni entre el Consor-
ci Gavarres i el CIRE per a les actua-
cions de prevenció d’incendis al puig
d’Arques.

- Conveni entre el Consorci Gavarres i
la UdG per temes de recerca.

- Conveni per acollir un alumne amb
pràctiques de l’escola forestal de
Santa Coloma.

- Informació sobre l’ampliació de la cessió
d’ús de la finca de Can Vilallonga propietat
de l’INCASOL i gestions amb el DMAH
sobre la cessió de la Rectoria de Fitor.

- Pressupost del Consorci per a l’any 2009.
Informació.

- Al·legacions al Pla Director Urbanístic del
sistema urbà de Girona. Aprovació.

- Conveni Marc de Cooperació Científica
entre la Universitat de Girona i el Consor-
ci de les Gavarres. Aprovació.

- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Girona dins del programa d’ajuts per a la

millora del medi natural i la reinserció
social 2009-2010. Aprovació.

- Al·legacions al Pla Director Urbanístic del
sistema urbà de Girona. Ratificació.

- Conveni Marc de Cooperació Científica
entre la Universitat de Girona i el Consor-
ci de les Gavarres. Ratificació.

- Projecte de Premis Les Gavarres 2009.
- Sol·licitud de subvenció del Pla d’Ocu-

pació 2009-2010. Ratificació.
- Contractació del servei d’informació i vi-

gilància de Fitor. 
- Proposta nou format dels Premis Les Ga-

varres 2009.
- Compte general 2008. Aprovació.
- Operació de tresoreria. Aprovació.
- Projecte preservació, millora i difusió dels

valors naturals de l’EIN Gavarres (2009-
2010).

- Suport a la Fundació DRISSA en la seva
sol·licitud de subvenció de la convoca-
tòria per a l’any 2010 d’ajuts de l’Obra
Social de Caja Madrid.

- Annex al conveni marc amb l’Obra Social
de Caixa Catalunya per al 2009. Apro-
vació.

- Premis Les Gavarres 2009 i format del
Premi Assumpta Fabré Dachs per al curs
escolar 2009-2010.

- Al·legacions al projecte de la variant de la
Bisbal. Aprovació. 

- Modificació de nomenaments de vicepre-
sidents i de membres de la Comissió
Executiva del Consorci. Informació.

- Tancament del programa d’actuacions del
DMAH al 2009. Informació.

- Programa d’actuacions per al 2010. In-
formació. 

- Pressupost per al 2010 i plantilla de per-
sonal. Informació. 
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CONSELL DE COOPERACIÓ 

Es va reunir el 25 de maig i el 12 de
novembre.
- Pressupost i pla d’actuacions del Consor-

ci per al 2009.
- Designació d’un representant del Consell

de Cooperació al Consell Plenari.
- Situació dels diferents equipaments que

gestiona el Consorci i informació sobre la
redacció del futur pla d’equipaments de
les Gavarres.

- Sol·licitud de subvencions a diversos or-
ganismes públics.

- Aprovació de convenis amb diverses insti-
tucions públiques. 

- Informació sobre la redacció del Pla Es-
pecial de les Gavarres. 

- Informes diversos. 
- Suggeriments i propostes de les entitats.
- Subvencions atorgades durant l’exercici

2009 al Consorci de les Gavarres i a
d’altres entitats relacionades amb l’EIN
Gavarres. 

- Situació dels diferents equipaments que
gestiona el Consorci. 

- Redacció del Pla Especial de les Gavarres. 
- Nou format dels Premis Les Gavarres. 
- Informes diversos. 
- Suggeriments i propostes de les entitats.

estió de finques i ordenació de l’ús públicG

RECTORIA DE FITOR

Enguany s’ha fet efectiu el canvi de ges-
tió en aquest equipament amb la suspen-
sió temporal del servei d’avituallament a
l’espera de poder efectuar els treballs
d’adequació necessaris per donar d’alta
l’activitat. Alhora s’ha fet un encàrrec de
gestió extern per assumir el servei de
vigilància, manteniment de la finca i
obertura del punt d’informació al públic.
Aquest resta obert tots els caps de setma-
na i festius de l’any. A l’estiu, des de juliol
fins a la primera quinzena de setembre,
també s’obrirà de dimecres a diumenge.

Pel que fa al manteniment de l’equipa-
ment, el mòdul formatiu de pintors de
l’Escola Taller de les Gavarres n’ha pintat
els interiors.

PLANS D’OCUPACIÓ DE GESTIÓ FORESTAL

Els plans d’ocupació són instruments per donar feina a gent a l’atur finançats pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, i el Fons Social Europeu. 

Enguany el Consorci ha desenvolupat dos d’aquests plans. El primer ha permès dis-
posar d’un tècnic superior de suport a l’oficina tècnica i una brigada de dos treballa-
dors forestals durant sis mesos. Gràcies al segon, hem disposat d’una altra brigada de
cinc treballadors forestals, durant tres mesos.

Les feines de les brigades forestals s’han centrat en les finques que gestiona el Con-
sorci, en l’adequació dels entorns dels elements proposats per formar part de la pro-
posta de Zona d’Interès Etnològic i en el manteniment d’altres finques de gestió
pública o d’ús públic a la resta de municipis membres del Consorci.

La contractació del tècnic superior ha permès dinamitzar l’acció forestal de l’entitat
a través dues línies: elaborant projectes per a la millora de la biodiversitat i per a la
prevenció d’incendis forestals a les Gavarres; i iniciant àmbits de treball innovadors
com és la promoció de la ramaderia com a eina de prevenció d’incendis forestals.

El Consorci ha aportat la coordinació i direcció del Pla, la formació, l’equipament dels
treballadors i els subministraments materials per a la realització dels treballs.
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Primer aqüeducte de can Vilallonga desbrossat.

SANT CEBRIÀ DELS ALLS

Un any més, gràcies al cofinançament de
la Diputació de Girona, s’ha pogut conti-
nuar la restauració d’aquesta església. En
aquesta tercera fase d’obres els treballs
s’han centrat en la renovació dels para-
ments de les capelles laterals i la sagristia,
i el sanejament i impermeabilització de la
base del campanar per evitar infiltracions
d’aigua de pluja.

CAN VILALLONGA 

La gestió forestal de la finca ha continuat
amb les aclarides de millora de pinedes de
pinastre i pela de suro, a part de les unitats
que s’havien netejat l’any anterior amb el
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 

Amb el finançament de la Direcció Gene-
ral de Medi Natural s’ha pogut construir
un tancat de protecció per als conreus, un
tancat ramader fix i un abeurador. Aques-
tes infraestructures s’han considerat en el
marc del Projecte per a la Preservació,
Millora i Difusió dels Valors Naturals de les
Gavarres, i han d’oferir oportunitats que
permetin en el futur el foment del silvo-
pastoralisme com a mitjà de gestió i man-
teniment del sotabosc forestal a la finca
pública de Can Vilallonga i en tot aquest
sector del massís. 

També s’han fet les obres d’equipament
de les aules –fusteria, pintura i calefacció,
i adaptació de lavabos– per poder dur-hi
a terme les activitats programades d’edu-
cació ambiental.

Pel que fa al patrimoni etnològic, s’han
arranjat els problemes de filtracions i pèr-
dues d’aigua que tenia el sistema
d’aqüeductes que alimenta l’antiga bassa
de regadiu, avui cabdal com a infraestruc-
tura d’extinció d’incendis.  

Amb la participació de les dues brigades
forestals s’han fet tasques de manteni-
ment de plantacions de bosc de ribera a la
riera de Vilallonga, d’obertura del corriol
dels aqüeductes i d’obertura de franges
auxiliars de trànsit al llarg dels eixos via-
ris principals de la finca.

MOLÍ D’EN FRIGOLA

Tant amb el mòdul formatiu de treballa-
dors forestals de l’Escola Taller de les
Gavarres com amb les brigades dels plans
d’ocupació s’han mantingut els entorns i

elements patrimonials associats al sistema
hidràulic del Molí d’en Frigola: feixes,
escairador, bassa, rec, aqüeducte, ponts i
resclosa.

MANTENIMENT I RECUPERACIÓ DE CA-
MINS I SENDERS

Amb l’acció de les brigades forestals s’ha
pogut incidir en els següents treballs
d’ordenació de l’ús públic:

Treballs d’ordenació de l’ús públic

Senyalització de camins (diversos municipis)            Neteja de senyals pintats
Camí de la Font Musquera (Celrà)                          Recuperació de l’antic camí
Font del Borni (Celrà)                                           Manteniment de la vegetació
Camí del Molí d’en Banyes (Celrà)                          Recuperació de l’antic camí
Camí de les Capelletes i font de Sant Llúcia            Manteniment de la vegetació i retirada de 
(la Bisbal d’Empordà)                                           sediments de la font
Puig d’Arques (Cruïlles)                                        Enderroc de les barbacoes
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ducació, formació i recercaE

INICI DEL NOU PROJECTE EDUCATIU A
CAN VILALLONGA

Un dels objectius del Consorci de les
Gavarres és fomentar l’educació ambiental
en l’àmbit del massís. En el marc d’aquesta
línia d’actuació s’ha elaborat durant el curs
2009-2010 un nou programa d’activitats
educatives adreçat a diversos nivells edu-
catius, a fi de donar a conèixer el massís de
les Gavarres i fomentar actituds de res-
pecte envers aquest espai natural.

Per facilitar l’accés dels grups escolars a la
nova oferta d’activitats el programa comp-
ta amb la subvenció de:

- La Diputació de Girona, en el marc de la
campanya “Del mar als cims”, a la qual es
poden acollir tots els centres escolars de la
província de Girona. Aquesta subvenció
contribueix a reduir el preu per alumne de
l’activitat.

- Els Consells Comarcals del Baix Empordà
i del Gironès subvencionen també una part
del cost de l’activitat per alumne i l’import

total de l’autocar per al desplaçament dels
grups escolars del Gironès i del Baix Em-
pordà fins a Can Vilallonga.

La proposta d’activitats gira entorn de
quatre àmbits temàtics:

- L’home i el medi a les Gavarres: l’em-
premta de les activitats humanes. 

- Les olors i usos de les plantes.

- Els ecosistemes de les Gavarres s’adreça
a educació secundària i sota el nom de Les
Gavarres: un bosc mediterrani s’ofereix a
cicle mitjà i superior de primària.

- Els ocells de les Gavarres: sessió d’ane-
llament científic d’aus.

Durant el curs 2009-2010 s’han inscrit més
de 3.000 alumnes a la nova oferta d’activi-
tats a Can Vilallonga que ha elaborat el
Consorci de les Gavarres.

ACTIVITATS DIVULGATIVES A FITOR

Durant l’any 2009 s’ha dinamitzat el punt
d’informació de Fitor amb activitats de
contingut i format divers. 

Per una banda, el programa d’activitats
temàtiques a Fitor es va iniciar el mes de
maig, amb una exposició de ceràmica d’ús
(peces emprades a les Gavarres) i un taller
de modelatge de rajols i altres peces de
ceràmica.

A l’estiu es va engegar el programa “Con-
verses gavarrenques a la fresca de Fitor”
on, mitjançant la trobada amb experts en
diversos temes, els assistents van poder
conèixer alguns oficis i el patrimoni del

massís. Entre les temàtiques tractades des-
taquen: “Estris d’abans i ara: les escombres
de bruc”, “La pela del suro” i “Infusions i
xarops de plantes d’estiu”. Aquestes ses-
sions van comptar entre una trentena i una
setantena d’assistents. La sessió d’obser-
vació d’estels, “Les llàgrimes de Sant
Llorenç” celebrada el dia 11 d’agost, va
tenir més de tres-cents assistents.

A la tardor es va celebrar a Fitor el Dia
Mundial de les Aus, amb una sessió
d’anellament i identificació de cants
d’ocells, a la qual van assistir prop de
cinquanta participants.

A més d’aquestes activitats temàtiques,
durant l’any 2009 es va iniciar un progra-
ma de passejades guiades a l’entorn de la
rectoria i Can Puig de Fitor, en col·labo-
ració amb l’Obra Social de Caixa Catalunya
i de periodicitat mensual. Aquestes passe-
jades han comptat amb un centenar
d’assistents al llarg de tot l’any.

I TROBADA SOBRE LA GESTIÓ D’ESPAIS
NATURALS SURERS

Els dies 1, 2 i 3 de desembre es va celebrar
a Palafrugell la I Trobada sobre la gestió
d’espais naturals surers, organitzat pel
Consorci de les Gavarres, l’Ajuntament de
Palafrugell i Retecork, amb la col·laboració
del Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Girona, els consells comarcals
del Gironès i del Baix Empordà, l’Obra
Social de Caixa Catalunya, el Museu del
Suro de Palafrugell i WWF. L’objectiu prin-
cipal d’aquesta trobada va ser l’intercanvi
d’experiències, reptes i estratègies de tre-
ball futur per garantir la conservació de les
suredes. 

Alumnes participant en una activitat peda-

gògica a Can Vilallonga (Cassà de la Selva).
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Entre el centenar d’assistents, procedents
de quatre països (Espanya, França, Portu-
gal i Marroc), hi havia representants
d’administracions i gestors d’espais natu-
rals, institucions de recerca, propietaris
forestals, empreses de treballs forestals,
membres d’entitats conservacionistes i
altres persones interessades en les suredes.

Entre les conclusions més destacades dels
grups de treball hi ha la necessitat de crear
una xarxa d’espais naturals surers per
seguir treballant en la recerca d’estratègies
conjuntes en temes com la comunicació i
la sensibilització sobre el valor de les sure-
des, l’ambientalització i la tecnificació de
la gestió forestal surera, la prevenció d’in-
cendis forestals, la valorització i diversifi-
cació econòmica dels territoris surers i la
implantació de sistemes de certificació que
garanteixin la seva conservació.

4es JORNADES DE MEDI NATURAL DE
GIRONA

El Consorci de les Gavarres va col·laborar
en les 4es Jornades de Medi Natural a
Girona, organitzades per l’Ajuntament de
Girona els dies 20, 21 i 22 de març de
2009. A més de col·laborar en l’organit-
zació, el Consorci va presentar cinc ponèn-
cies.

El darrer dia de les jornades es van organit-
zar dues visites, una d’elles per donar a
conèixer el seguiment de papallones (dins el
programa “Seguiment de ropalòcers a
Catalunya”, CBMS) que duu a terme el Con-
sorci de les Gavarres a la vall de Sant Daniel.

ASSEMBLEA DE LA XARXA DE CUSTÒ-
DIA DEL TERRITORI

El 22 de maig vam acollir la VIII Assemblea
de membres de la Xarxa de Custòdia del
Territori al local de la societat La Concòr-
dia a Sant Sadurní de l’Heura. Al matí es va

celebrar l’assemblea, que es va cloure amb
un dinar i una sortida tècnica a la finca del
Molí d’en Frigola a la tarda.

SUPORT ALS CAMPS DE TREBALL DE
CASSÀ DE LA SELVA: EXCAVACIONS AL
POBLAT IBÈRIC DE PUIG CASTELL I
ARBRES CENTENARIS I

El Consorci ha col·laborat amb les inicia-
tives de forma econòmica en les excava-
cions a puig Castell i amb una sessió de
formació i material sobre les Gavarres per
als joves del camp de treball dels Arbres
Centenaris I. El primer cas es tractava de
documentar les restes arqueològiques del
poblat i el segon de fer un sender a l’entorn
dels arbres centenaris del municipi. 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES

Durant el 2009 el Consorci de les Gavarres
ha firmat convenis de pràctiques amb les
institucions educatives següents:

UdG: l’estudiant Laura Xifra de Ciències
Ambientals ha completat la seva formació
acadèmica amb feines de suport de l’equip
tècnic del Consorci.

UB: l’estudiant de Geografia Irene Sánchez
ha completat la seva formació acadèmica
amb feines de suport de l’equip tècnic del
Consorci.

Escola de Capacitació Agrària i Forestal de
Santa Coloma: els estudiants Ferran Pérez,
Ferran Coll i Miquel Àngel Iglesias han fet
les pràctiques dels seus estudis al Consorci.

IES la Bisbal d’Empordà: aquest centre té
un programa de pràctiques per als seus
alumnes de batxillerat, Gerard Estragués a
través d’aquest programa va participar en
diferents tasques en el Consorci. 

I trobada sobre la gestió d’espais naturals surers.
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atrimoni naturalP

PROGRAMA TRIANUAL DE CUSTÒDIA A
LES GAVARRES

Des del Consorci es va animar a l’As-
sociació Galanthus a presentar una pro-
posta al Programa trianual de custòdia que
subvenciona el Departament de Medi
Ambient i Habitatge. L’objectiu d’aquesta
iniciativa és de promoure i consolidar la
custòdia del territori als espais naturals de
Catalunya.

El projecte presentat “La custòdia del terri-
tori com a eina de conservació per a la mi-
llora de la biodiversitat al Massís de les
Gavarres: restauració d’hàbitats alterats per
flora invasora i conservació d’hàbitats sin-
gulars vulnerables” ha resultat escollit i
s’ha iniciat, la primera fase, amb la millo-
ra del coneixement de camp i la diagnosi
de l’estat de conservació de les espècies i
hàbitats triats.

SEGUIMENT D’AUS A CAN VILALLONGA

En el marc del projecte SYLVIA de l’Institut
Català d’Ornitologia (ICO), i des de l’any
2004, l’entitat Galanthus va tenir operati-
va durant l’estació d’anellament científic
de Can Vilallonga S050 (Cassà de la Selva).
Després de 5 anys d’esforç en aquesta
estació i atès el baix nombre de captures
per sessió que es donaven, s’ha optat per
abandonar el seguiment en aquest indret i
centrar els esforços en l’estació de Can
Puig de Fitor (S054). S'han fet 14 sessions
d'anellament de les 15 estipulades en la
metodologia de treball del programa, 5
sessions hivernals a l’estació S050 i 9
d’estivals a l’estació S054.

A l’hivern de 2009 es van efectuar a
l’estació S050 un total de 47 primeres
captures. S'han controlat 11 individus ja
anellats en les darreres campanyes a la
mateixa estació, no hi ha hagut cap recu-
peració d’aus anellades fora de la zona i
s'han capturat un total de 14 espècies
diferents. La mallerenga cuallarga (Aegit-
halos caudatus) ha estat l’espècie més rep-
resentada en el total de captures. En els
darrers tres hiverns s’observa una disminu-
ció en el nombre de captures de pit-roig.  

Durant el bloc estival a l’estació S054
s’han fet un total de 123 captures, corres-
ponents a 109 individus i 18 espècies
diferents. L’espècie més representada en el
bloc estival ha estat la merla (Turdus meru-
la), amb 39 individus capturats. L’índex de
captura estival a Can Puig ha estat d’11,39
(nombre d’ocells capturats per sessió
d’anellament).

SEGUIMENT DE ROPALÒCERS (CBMS)

El seguiment de ropalòcers a les Gavarres
s’emmarca en la xarxa del CBMS (Catalan

Butterfly Monitoring Scheme). A les Ga-
varres, aquest seguiment es desenvolupa
des de l’any 2004 en un transsecte de la
vall de Sant Daniel (Girona). Durant la
campanya del 2009 (la 6a temporada)
s’han comptabilitzat 60 espècies diferents
i un total de 2.600 exemplars. De la tem-
porada d’enguany cal destacar la impor-
tant migració d’exemplars de vanessa dels
cards (Cynthia cardui).

SEGUIMENT D’UNGULATS 

El seguiment d’ungulats segueix una
metodologia estandarditzada que s’aplica
en disset espais naturals del territori
català. Al massís de les Gavarres, aquest
programa es va iniciar l’any 2006 i, a més
del senglar, s’hi han incorporat també el
cabirol i el mufló. En la temporada 2008-
2009 a les Gavarres van aportar dades 18
colles i els resultats van permetre estimar
la densitat de senglars en 4,5 ind./100 ha. 

SEGUIMENT DE FAUNA ICTIOLÒGICA

A les rieres i torrents de les Gavarres ha-
biten diverses espècies vertebrades lligades
als ambients aquàtics que es troben prote-
gides o catalogades per normatives de rangs
diversos; és el cas de l’espinós (Gasterosteus
gymnurus), el barb de muntanya (Barbus
meridionalis) i diverses espècies d’herpeto-
fauna aquàtica. La presència, densitat i
evolució de les poblacions d’aquestes espè-
cies són bons indicadors de la qualitat dels
hàbitats fluvials de les Gavarres. El mostreig
relativament senzill d’aquestes espècies en
una sèrie d’estacions fixes, mitjançant tèc-
niques de prospecció estàndards permet
vetllar per la seva conservació.  

Pyronia cecilia. Autor: Jaume Oliveras.
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Pel que fa al seguiment de l’any 2009, cal
destacar que la notable sequera –malgrat
les pluges d’hivern i de primavera–, s’ha
traduït en nivells molt baixos als punts de
seguiment, especialment durant la tardor,
situació que en bona mesura s’ha perllon-
gat fins a principis d’hivern. Tal com va
passar amb la sequera de l’any passat, això
ha repercutit negativament en la dinàmica
de les poblacions de peixos autòctons,
amb un menor èxit global en el recluta-
ment respecte a anys anteriors hidrològi-
cament més bons, i sobretot enguany amb

una menor supervivència dels joves de
l’any i dels adults.

ESTUDIS

Seguiment del grau d’aplicació de les
mesures de permeabilització al pas de
fauna de les carreteres de l’anella de les
Gavarres.

Durant els anys 2008 i 2009 el Consorci
de les Gavarres ha encarregat a MINUAR-

1. Seguiment del grau d’aplicació de les              Desdoblament de la carretera C-66, tram Corçà – Sant Julià de Ramis (Clau: IADG-06040). En el
mesures de permeabilització al pas de fauna        moment de redacció de l’estudi de connectivitat del 2005, aquest tram es trobava dividit en dos
de les carreteres de l’anella de les Gavarres          projectes: Corçà – Flaçà i Bordils – Celrà – Medinyà.
en els trams següents                                         Desdoblament de la carretera C-66, variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà. Tram: Forallac – la   
                                                                        Pera (Clau: IA-VG-02099-A2). En el moment de redacció de l’estudi de connectivitat del 2005    
                                                                        només fou analitzat el tram Forallac - Corçà, amb dues alternatives, mentre que posteriorment   
                                                                        se’n presentaren tres.
                                                                        Desdoblament de la carretera C-66, tram Palafrugell – Forallac (Clau: IA-DG-03127)
                                                                        Desdoblament de la carretera C-31, tram Palamós – Palafrugell (Clau: DG-99060)
                                                                        Desdoblament de la carretera C-31, tram Castell-Platja d’Aro – Palamós (Clau: DG- 04143)
                                                                        Desdoblament de la carretera C-35, tram Llagostera (Clau: VG-99069.2)
2. Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i propostes per a la millora de la connectivitat entre Gavarres i
Cadiretes. Tram: enllaç Alou – Santa Cristina
3. Informes i al·legacions en relació amb             Informe sobre l’afectació a la fauna i la connectivitat ecològica de l’Estudi d’Impacte Ambiental:
l'afectació a la connectivitat ecològica per            millora general. Variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà. Carretera C-66, PK 4+500 al 20+500.     
part de diversos projectes i plans previstos           Tram: Forallac – la Pera (Clau: IA-VG-02099-A2).
en l’àmbit de les Gavarres                                   Informe sobre l’afectació a la fauna, la connectivitat ecològica i social, i el risc d’incendis de      
                                                                        l’Estudi Informatiu analitzat en l’Estudi d’Impacte Ambiental: Millora general. Variant de Llam    
                                                                        billes. Carretera C-65, PK 22+500 al 25+500. Tram: Llambilles – Quart (Clau: IA-VG-05110).
                                                                        Informe sobre l’afectació a la fauna, la connectivitat ecològica i social, i el risc d’incendis de      
                                                                        l’Estudi Informatiu analitzat en l’Estudi d’Impacte Ambiental: Millora general. Desdoblament de  
                                                                        la carretera C-66. Enllaç amb la futura autovia A-2 a Sant Julià de Ramis. Tram: Bordils -          
                                                                        Medinyà (Sant Julià de Ramis) (Clau: IA-DG- 06040.1).
                                                                        Informe sobre l’afectació a la connectivitat ecològica, a l’entorn de l’espai del PEIN les Gavarres, 
                                                                        del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona.
                                                                        Informe sobre l’afectació a la fauna i la connectivitat de cinc zones de préstec de terres inclosos 
                                                                        en el Projecte constructiu de desdoblament de la carretera C-31, tram: Castell – Platja d’Aro –    
                                                                        Palamós (Clau: DG-04143).

  Quadre detallat dels treballs realitzats en matèria de connectivitat.

TIA un treball per avaluar el grau d’incor-
poració en els diversos projectes de les
mesures de permeabilització de les carre-
teres al pas de fauna proposades a l’estudi
de connectivitat (MINUARTIA 2005), així
com un seguiment per avaluar l’efectivitat
de passos de fauna i altres estructures
transversals existents en trams de carrete-
ra en funcionament. El treball s’emmarca
dins les actuacions de foment de la con-
nectivitat social, ecològica i paisatgística
entre els espais lliures que promou la
Diputació de Girona.
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estió forestal i prevenció d’incendisG

TREBALLS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS A
LA CARENA DEL PUIG GROS

A finals d’any es van iniciar els treballs de
prevenció d’incendis en el marc del Projecte
per a la Preservació, Millora i Difusió dels
Valors Naturals de les Gavarres 2009-10, que
es du a terme gràcies al conveni entre l’Obra
Social “la Caixa” i la Diputació de Girona. Els
treballs s’executen amb participació de la
Fundació Ramon Noguera, entitat que vetlla
per la integració social i laboral de persones
amb discapacitats intel·lectuals.

El projecte consisteix en el desbrossament i
aclarida de dues noves àrees estratègiques
per a l’extinció que sumen 34 ha: la carena
des del Matxo Mort fins al puig dels Gallecs

ciats el 2007. El ramat està integrat per
quinze rucs de raça catalana, cedits tem-
poralment, en el marc de col·laboració
entre el Consorci de les Gavarres i
l’Associació per al Foment de la Raça Asi-
nina Catalana (AFRAC). 

L’experiència de manteniment del sotabosc
dels àmbits que ja han estat intervinguts
amb aquesta raça autòctona i molt adapta-
da fa avinent les bones aptituds de l'ase
català en la gestió i manteniment del bosc.
Entre les plantes que aprofiten destaquen
preferentment l’arítjol, l’heura, les rome-
gueres, el bruc i petites herbes de fulla
blana. L’objectiu és valorar econòmicament
la possibilitat de mantenir el sotabosc mit-
jançant ramaderia, a la cerca de mitjans
més econòmics i ambientalment més soste-
nibles que les intervencions mecàniques
tradicionals. 

Les despeses de l'experiència han estat
assumides per la Fundació Ramon Nogue-
ra, que és qui porta a terme el maneig diari
del bestiar i en fa el seguiment.

PLA D’OCUPACIÓ EXTRAORDINARI PER
LES VENTADES I LA NEVADA DEL DE-
SEMBRE DEL 2008

Arran de les ventades i la nevada del
desembre de 2008 el Govern va impulsar un
pla d’ocupació que va permetre que diver-
ses brigades, contractades per Interior i
Medi Ambient i Habitatge, treballessin a les
Gavarres fent feines de manteniment
d’espais estratègics per a la prevenció
d’incendis durant el 2009. La formació
pràctica d’aquests treballadors es va fer a
Can Vilallonga i dues d’aquestes colles van
tenir aquesta finca com a base per treballar
en l’execució de la franja de trànsit de vial
del camí de les Dues Rieres.El ramat de rucs fent el manteniment de les franges desbrossades l’any passat.

i el sector de les planes d’en Castelló. I també
es dóna continuïtat a la franja estratègica exe-
cutada l’any anterior, a les carenes del puig
d’Arques al Matxo Mort, amb un total de 70 ha. 

PROVA PILOT DE MANTENIMENT AMB
RUCS CATALANS

La iniciativa de pasturar el sotabosc amb
rucs té per finalitat valorar les oportunitats
que ofereix aquesta raça autòctona en el
manteniment d’infraestructures com les
franges estratègiques per a l’extinció d’in-
cendis forestals. La prova pilot s’ha portat
a terme en una àrea de 36 ha situada a la
carena del puig d’Arques, i dóna continuï-
tat als treballs de prevenció d’incendis ini-
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SEGUIMENT DEL PLA DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS 

S’ha seguit dinamitzant el grup d’agents
que vetlla per la implementació dels tre-
balls de prevenció d’incendis forestals pro-
jectats en el Pla de prevenció d’incendis
forestals de les Gavarres. El grup el compo-
nen els diversos agents implicats en la pre-
venció, vigilància i extinció: bombers,
agents rurals, Departament de Medi
Ambient i Habitatge, Diputació de Girona
i Federació d’ADF de les Gavarres. S’ha
finalitzat el recull cartogràfic de totes les
franges i infraestructures executades a les
Gavarres al llarg dels darrers deu anys, i
s’han definit un bon nombre de tasques
prioritàries per millorar la capacitat de res-
posta davant un possible gran incendi
forestal.

Altres treballs de gestió realitzat per les brigades forestals

Manteniment de plantacions                   Riera de Vilallonga                Cassà de la Selva
de restauració del bosc de ribera             El Bugantó                          Llambilles
                                                         El Celrè                               Quart
                                                         Riera Boscals                        Sant Martí Vell

Manteniment de la plantació                  Itinerari dels ecosistemes        Girona
de restauració de roureda                       a Sant Daniel

Manteniment de treballs de prevenció
d’incendis i millora forestal                     Finca forestal pública            Llambilles

Formació dels guardes d’estiu a Can Geronès, oficines del Consorci de les Gavarres.

FORMACIÓ DE GUARDES D’ESTIU I
SUPORT A LA VIGILÀNCIA

Entre les tasques de prevenció d’incendis
s’ha donat formació i suport tècnic per a la
coordinació de les quatre brigades de vigi-
lants d’estiu, contractats pels ajuntaments,
amb el finançament de la Diputació de
Girona i la coordinació de la Federació
d’ADF de les Gavarres. El suport tècnic amb
l’elaboració de cartografia i itineraris ha
facilitat el tancament coordinat amb els
agents rurals dels accessos a les Gavarres en
situacions de risc extrem d’incendi forestal.

SUPORT A LA RAMADERIA 

S’ha confeccionat un cens de les explota-
cions ramaderes de bestiar oví i cabrum del
massís, amb les quals s’ha contactat per
valorar oportunitats per al futur del sector,
així com les garanties de continuïtat futures
de cada una de les explotacions.

Franja de prevenció d’incendis

executada a l’àrea estratègica del

Puig d’Arques.



engrescar els visitants a conèixer de prop
aquests paratges.

Oriol Alamany és un reconegut fotògraf
freelance que ha viatjat per indrets diversos
de tota la geografia catalana i planetària,
captant amb la seva càmera tant el món
natural com el patrimoni cultural, i ha
publicat diversos llibres de fotografia. La
documentació i selecció dels textos literaris
ha anat a càrrec de la Càtedra M. Àngels
Anglada de la Universitat de Girona.

Després de la inauguració a la sala
d’exposicions del Centre Cultural La Fàbrica
de Celrà, el maig de 2009, durant aquest
any l’exposició ha visitat els municipis de
Llofriu (Festa de la Pela), Cassà de la Selva
(Fira de les Energies Renovables), Palamós i
Calonge (festa major d’hivern).

ifusió i comunicacióD

PREMIS LES GAVARRES 2009. PRESENTA-
CIÓ D’UN NOU PREMI

El 21 de novembre vam entregar el XIX Premi
Joan Xirgo i el XIII Premi Cirera d’Arboç al
castell de Calonge. Enguany els guardonats
són Xavier Marcó, amb la proposta de recer-
ca titulada “La senyoria feudal en una ves-
sant de les Gavarres. Els dominis territorials
de la Vall d’Aro al segle XV”, i el Club Alpí
Palamós respectivament.

Aquest últim s’entrega a una entitat amb una
estreta vinculació amb les Gavarres i una gran
sensibilitat pel massís. Les seves accions de
difusió del coneixement de l’espai i d’actituds
de respecte i estima la fan mereixedora d’a-
quest reconeixement.

L’acte es va cloure amb la presentació d’un
nou premi dedicat a Assumpta Fabré. Aquest
premi s’atorga als treballs de recerca elaborats
pels alumnes de segon de batxillerat que
tractin alguna temàtica relacionada amb les
Gavarres. 

BIBLIOTECA LLUÍS ESTEVA: “USOS I CUL-
TURA POPULAR DE LES PLANTES A LES
GAVARRES” 

El número 7 de la Biblioteca Lluís Esteva
editada pel Consorci de les Gavarres porta
per títol Usos i cultura popular de les plantes
a les Gavarres i és obra de Sandra Saura
Mas. La publicació és el resultat del treball
de recerca premiat amb el XVII Premi Joan
Xirgo. Mitjançant una sèrie d’entrevistes a
dinou informants, en proporció igual
d’homes i dones, s’ha pogut recollir infor-
mació sobre els usos de 195 plantes, de les
quals 130 es troben detalladament descri-
tes en el llibre en format de fitxa. 

Al llibre trobareu receptes tan suggeridores
com l’ungüent o oli de carabassina, el vi de
saüc, la confitura de codony i diverses fór-
mules de ratafia, entre moltes altres.

REEDICIÓ DEL LLIBRE “HISTÒRIES AMA-
GADES DE LES GAVARRES”

Donat l’èxit i la bona acollida del llibre
Històries amagades de les Gavarres, de
l’historiador i especialista en edat mitjana
Elvis Mallorquí, se n’ha fet una segona edi-
ció de 400 exemplars.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: “OBJECTIU
GAVARRES”

L’exposició “Objectiu Gavarres” és una
mostra en imatges d’elements singulars del
massís de les Gavarres, captats pel fotògraf
Oriol Alamany. L’objectiu d’aquesta exposi-
ció itinerant és divulgar els valors naturals,
paisatgístics i patrimonials de l’espai i
donar a conèixer la seva singularitat, així
com la gestió que duu a terme el Consorci
de les Gavarres, per crear sinergies amb els
municipis que integren el Consorci i
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Portada del número 7 de la Biblioteca

Lluís Esteva.

L’autora del llibre presentat amb els guardo-

nats dels Premis Gavarres 2009.



17

PRESENTACIÓ AL DEPARTAMENT DE
CUL    TURA DE LA PROPOSTA DE LA ZO-
NA D’INTERÈS ETNOLÒGIC

El Consorci ha renovat i reactivat la pro-
posta (del 1999) de declaració de les
Gavarres com a Zona d’Interès Etnològic
(ZIE). L’objectiu és obtenir un reconeixe-
ment de l’alt valor cultural del massís. La
novetat de la proposta és presentar nou
elements culturals com a representants del
conjunt del patrimoni etnològic. Aquests
són els aqüeductes de can Vilallonga a
Cassà de la Selva, les mines de Celrà (Vic-
toria Esperanza i Niño Jesús), la font
Picant de Madremanya, el molí d’en Frigo-
la a Sant Sadurní de l’Heura (Cruïlles-
Monells i Sant Sadurní de l’Heura), els
pous de glaç de la Font d’en Salomó a
Sant Pol (la Bisbal d’Empordà), el forn
Gran de Fonteta (Forallac), la rajoleria de
Sant Climent de Peralta (Forallac), el molí
del Mas Xifra de Vall i el molí de Canyadell
a Palamós. 

Aquest emblema ens permetrà gestionar i,
sobretot, difondre el patrimoni etnològic
de les Gavarres de forma global i amb la
categoria que es mereix. 

REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE
CONSOLIDACIÓ DE LA ZIE DE LES GA-
VARRES AMB EL SUPORT DE LA DIPU-
TACIÓ DE GIRONA

Un pas endavant dins la petició de declara-
ció de la ZIE de les Gavarres ha estat la
redacció de l’Avantprojecte de consolidació
de la ZIE de les Gavarres. L’estudi ha estat
coordinat pel Consorci de les Gavarres i s’ha
comptat amb l’estudiant de Geografia en
pràctiques Irene Sánchez. L’objectiu del tre-
ball és tenir clars els passos a seguir quan
es faci efectiva la declaració. 

Amb aquest treball avancem en la gestió
del patrimoni cultural gavarrenc i vetllem
per una política coherent de gestió dedi-
cada a la seva protecció, conservació,
investigació i difusió.

PARTICIPACIÓ EN ELS DIFERENTS ACTES
DE LES GAVARRES

Enguany el Consorci ha organitzat dos
actes culturals a les Gavarres i ha participat
en els actes de les institucions i associa-
cions que li han demanat suport. Amb
aquesta implicació estem generant siner-
gies amb el territori de consolidació de les
activitats i de creació d’una imatge de
conjunt positiva per al massís. Aquestes
activitats són:

- Aplec de Santa Maria de Bell-lloc (Pala-
mós). Organitzat per l’Ajuntament de Pala-
mós. El Consorci de les Gavarres va
col·laborar amb una demostració de pela
de suro a la finca de can Pere Tià, a càrrec
de Jaume Abel. 

atrimoni culturalP

Portada de la proposta de declaració

de la ZIE de les Gavarres.

- Aplec de Sant Cebrià dels Alls (Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de l’Heura). El Con-
sorci de les Gavarres té cedida la gestió de
l’església de Sant Cebrià on es va proposar
de recuperar l’antic aplec que s’hi celebrava
abans. Hem comptat amb la col·laboració
de la parròquia de Santa Cristina.

- Aplec de Santa Coloma de Fitor (Fora-
llac). L’Associació d’Amics de Fitor va
organitzar l’aplec en la qual el Consorci va
col·laborar amb una activitat per a la mai-
nada, “Viure al bosc”, i amb la col·locació
d’uns sanitaris.

- Jornades Europees de Patrimoni. En el
marc d’aquestes jornades el Consorci de
les Gavarres va organitzar una visita a la
font Picant de Madremanya. Aquesta
surgència d’aigua fou molt apreciada a
finals del segle XIX per les seves propietats
curatives. 

- La Carbonera de Juià. Per segon any
consecutiu el Consoci col·labora amb
aquesta festa popular organitzada per
l’Associació de Veïns del poble. La nostra
participació es va traduir en una projecció
de les imatges de l’exposició “Objectiu
Gavarres” i l’edició i publicació del mate-
rial publicitari.

- IV Cuita tradicional de rajols. La rajole-
ria de can Frigola de Sant Climent de
Peralta va tornar a coure material gràcies a
l’Ajuntament de Forallac. El Consorci ha
contribuït a la difusió de l’esdeveniment,
l’adequació de l’entorn i el subministra-
ment de feixines de bruc per a la cuita.

- IX Festa de la Pela del Suro a Llofriu.
Organitzada pel Museu del Suro, l’Ajun-
tament, l’Institut de Promoció Econòmica de
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ol·laboracionsC

Cap de Setmana del Vi de Calonge
És una festa per donar la benvinguda al pri-
mer vi, sortit de la collita d’enguany, sota la
Denominació d’Origen Empordà i sota el se-
gell tradicional de la Fundació Remença XXI.

10è Itinerari Megalític de les Gavarres
El Club Alpí Palamós, guardonat aquest any
amb el XIII Premi Cirera d’Arboç, organitza
aquestes rutes guiades per diferents punts
d’interès arqueològic i són tot un èxit.

Mercat ecològic de Sant Martí Vell
Cada segon dissabte de mes té lloc el mercat
ecològic al voltant de l’església de Sant
Martí Vell. Allà s’hi troben productes ecolò-
gics, fruites, verdures, pa, formatges, mels i
vins, entre altres. Organitzat per l’Ajun-
tament de Sant Martí Vell.

Marxa dels Traginers
És una altra iniciativa del Club Alpí Palamós,
que enguany ha arribat a la 6a edició. La
Marxa dels Traginers és una caminada popu-
lar amb dos traçats de durada i duresa dife-
rents. 

11a caminada nocturna de la Bisbal
El primer dissabte d’agost té lloc aquesta
caminada de nit organitzada per ESPOC,
Associació Juvenil. La peculiaritat és aprofi-
tar la frescor de la nit per fer una passejada
per les Gavarres a ple estiu.

Marxa de l’Arboç
Enguany el Grup Esportiu Bisbalenc i la
Colla de Marxaires han organitzat la XXXI
marxa de l’Arboç per les Gavarres.

7a Fira del Bolet de Sant Sadurní de
l’Heura
És una fira de caire tradicional celebrada a
Sant Sadurní de l’Heura i organitzada per la
Societat Recreativa “La Concòrdia”.

Visites guiades al monestir de Sant Miquel
de Cruïlles
Aprofitant les obres de restauració del
monestir, el Consell Comarcal del Baix
Empordà ha organitzat visites guiades per
donar a conèixer aquest patrimoni.

Butlletí DABA

Aquesta publicació, editada conjuntament
pel Museu Terracotta de la Bisbal i l’Arxiu
Comarcal del Baix Empordà, arriba al cinquè
número.

Palafrugell i l’Associació de Veïns i Amics de
Llofriu. El Consorci va col·laborar en la
demostració de la pela del suro.

ACTUACIONS DE LA BRIGADA EN PA-
TRIMONI CULTURAL

IV Cuita tradicional de rajols
La brigada es va encarregar de proporcio-
nar les feixines per la cuita.

Manteniment d’elements patrimonials
Gràcies a les brigades forestals constituï-
des amb els plans d’ocupació s’ha pogut
fer la neteja i manteniment de nombrosos
elements d’interès patrimonial:

Elements patrimonials on s’ha intervingut
Molí d’en Frigola i sistema hidràulic associat          
Forn de calç d’en Puigmiquel                              
Rajoleria de can Frigola                                      
Molí del Celrè                                                    
Molí d’en Banyes                                               
Rajoleria i basses del mas Garriga                         
Carregadors, trinxera i antiga ferreria de les mines  
Forn gran de calç                                               
Sant Joan de l’Erm                                            
Sant Cebrià dels Alls                                           
Església vella de Vall-llobrega                              
Pous de glaç de la font d’en Salomó                    
Església de Santa Llúcia                                      
Ponts vells camí de la Ganga                               
Aqüeductes de can Vilallonga                              

Sant Sadurní de l’Heura

Sant Climent de Peralta                
Quart                                         
Celrà                                          

Fonteta
Juià   
Cruïlles
Vall-llobrega
La Bisbal d’Empordà

Cassà de la Selva                         



Imatge de portada: Bruc (Erica arborea)
Imatges de contraportada: procés d’elaboració d’una pipa a partir d’un escalaborn de rabassa de bruc.

Els brucs són arbusts de fulles menudes, linears i verdes tot l’any; amb floretes en forma de gerra.
Tres espècies poblen les brolles de les Gavarres:

El bruc (Erica arborea) és un arbust alt, de tiges densament peludes, flors blanques, oloroses, que
floreixen a la primavera. 

El bruc d'escombres (Erica scoparia) té les tiges normalment glabres i les flors verdoses. Totes dues
espècies creixen sobre els sòls silicis, i el bruc d’escombres ocupa els sòls més humits.

El bruc d'hivern (Erica multiflora) és baix i floreix, d'un rosa intens, al final de la tardor. Viu sobre sòls
calcaris i, per tant, és menys representatiu a les Gavarres.

Els brucs s’havien emprat tradicionalment per confeccionar feixines, escombres, llenya, carbó i carbo-
net. El producte més valorat, però, ha estat la fusta de les rabasses, vermellosa, densa i fàcil de tre-
ballar, utilitzada en la fabricació de pipes. També s’ha de destacar el seu interès mel·lífer i entomòfil.




