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P R E S E N T A C I Ó

L’any 2010 ha estat, per diverses raons, com
a mínim, complex. D’una banda, l’om-
nipresent crisi ha impactat amb tota la seva
cruesa en les administracions públiques,
una crisi que continua fent forat en el
moment d’escriure aquesta presentació.
Han calgut esforços polítics i gerencials
afegits per trobar nous equilibris que per-
metessin mantenir l’estructura. Ha fet falta
reflexionar, a vegades amb veu alta, sobre
la validesa d’aquesta mena de consorcis
com a figures eficients i dinàmiques, sigui
promovent iniciatives, sigui aconseguint
recursos; ha calgut repensar-los com a ins-
truments públics amb una forma particular
de treball, des de la proximitat al territori i
a la seva gent.  Ha estat necessari promou-
re contactes molt més intensos amb els
Consorcis del Pla de l’Estany, de l’Alta
Garrotxa i del Ripollès amb l’ànim d’inter-
canviar experiències, de compartir diagnosis
i de projectar una mica millor aquestes veus.  

D’altra banda, la nevada del mes de març
va tenir uns efectes devastadors. És de jus-
tícia agrair la immediatesa amb què va
actuar la Generalitat. A través de l’antic
Departament de Medi Ambient, va habilitar
recursos extraordinaris perquè aquest
Departament pogués actuar directament (a
través de Forestal Catalana i de l’ACA) i
pogués obrir línies d’ajuda a la propietat.

Així mateix,  a través del Departament de
Treball, va permetre a ajuntaments i con-
sells comarcals la contractació de brigades.
Veient com han quedat els boscos un any
després, és evident que els recursos aplicats
van ser insuficients. Foren senzillament,  els
que el país es va poder permetre. Haurem
de conviure amb els efectes de la nevada,
amb la destrossa forestal que incrementa
encara més els riscos d’un gran incendi i
amb les plagues durant molts anys. Em
quedo també amb la sensibilitat mostrada
per alguns ajuntaments que van organitzar
neteges forestals en els seus municipis, i
amb la sensibilitat de molts particulars que
es van organitzar per reobrir camins secun-
daris, corriols, etc. Vaig quedar impressio-
nat de tant de treball voluntari. Certament
hi ha molta gent que estima les Gavarres,
que les estima sense cap més contrapartida
que la de gaudir-ne. La paradoxa final va
ser la constatació general que no es podia
aprofitar la biomassa, recollida en el mateix
territori; sinó que s’embarcava al port de
Palamós per ésser traslladada a Itàlia. És
evident que tots plegats tenim molts deu-
res per fer.

Per acabar d’adobar l’any, en Jaume Abel,
el guarda de Can Vilallonga, ens va deixar
de manera sobtada, el mes de setembre.
Sempre ens quedarà a la memòria la seva
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precisió lèxica, la seva saviesa gavarrenca i
la consciència d’haver perdut un treballa-
dor estimat i insubstituïble.

Pràcticament a final d’any, es va contractar
l’empresa que havia de redactar el Pla
Especial de Protecció de l’Espai. Som l´únic
Consorci que lidera la fase de diagnosi i de
propostes, i això és garantia que s’escoltarà
tothom. Només espero que, més enllà de
l’aversió apriorística d’alguns a la paraula
“protecció”, es faci un bon ús general
d’aquesta oportunitat que tenim de pactar
un futur per a l’ENP. Deixar-la passar ja
sabem el que significa: que no es mogui res
i que es mantingui un estat de coses pro-
blemàtic, que no fa feliç la majoria.

Aquesta és la darrera memòria que presen-
to. Les eleccions municipals del mes de
maig de 2011, portaran una nova persona a
la presidència. Per tant, aprofito l’ocasió
per acomiadar-me de tots i totes, per
donar-vos les gràcies pel vostre suport a les
Gavarres, i també per fer-vos saber que he
gaudit d’aquesta experiència, tant en
l’àmbit personal com polític. Me’n vaig
coneixent molt millor el massís, els seus
valors, els seus problemes i la seva gent.
Gràcies una altra vegada!

Pep Espadalé
President del Consorci de les Gavarres
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CONSELL PLENARI

President                                                   Sr. Josep Espadalé Reballí
Vicepresidència primera                              Sra. Pilar Mundet Torres
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. Josep M. Bas Lay
Ajuntament de Celrà                                 Sr. Albert Planas Rosell
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. Angel 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. Marius Lledó Salvador
Ajuntament de Palamós                               Sr. Josep Buxeda Mauri
Ajunt. de Sant Martí Vell (fins 22-06-10)            Sr. Joel Capella Lardeaux
Ajunt. de Sant Martí Vell (a partir del 22-06-10)    Sra. Àngels Vilà Sastre
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. Lluís Freixas Vilardell
Diputació de Girona                                    Sr. Josep M. Rufí Pagès
Dep. de Medi Ambient i Habitatge                  Sra. Anna M. Figuerola Ribera
Dep. de Medi Ambient i Habitatge                  Sr. Emili Santos Bach

COMISSIÓ EXECUTIVA

President                                                   Sr. Josep M. Espadalé Reballí
Vicepresidència primera                              Sra. Pilar Mundet Torres
Vicepresidència segona                               Sra. Cristina Alsina Conesa
Vocals:                                                      
Ajuntament de Calonge                               Sr. Albert Ros Mercader
Ajuntament de Celrà                                 Sr. Albert Planas Rosell
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
Dep. 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
Associació d’Amics de les Gavarres             ADF Girona
Colla Excursionista Cassanenca                 Club Alpí Palamós
Associació de Naturalistes de Girona          Associació d’Amics de Fitor
Societat de Caçadors de les Gavarres          Ateneu Popular de Calonge
Agrupació Excursionista Palafrugell
Centre Excursionista Baix Empordà
Agrupació Esportiva de Cacera
“Senglaners de la Bisbal”

PERSONAL

Plantilla 2010:
Oriol Armet Unzeta                                 Gerent 
Remei Llovet Balmaña                             Auxiliar administrativa
Oriol Granyer i Manyà                             Tècnic
Montserrat López Molina                         Tècnica 
Maria Piferrer Saurí                                 Tècnica 
Jaume Abel Planagumà (fins el 03-09-2010)      Guarda Can Vilallonga        
Jordi Perpinyà Servià (fins el 18-01-2010)         Encarregat de brigada        
Joan López Mitjà (fins el 18-01-2010)              Oficial de Brigada
Marta Pascuet Candalia (fins el 18-01-2010)      Peó de Brigada 
Adrià Morales Blanco (fins el 18-01-2010)         Peó de Brigada
Francisco Borrat Izquierdo                        Peó de Brigada 
(fins el 18-01-2010)

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

Assessor extern:
Enric Bisbe Company                               Tècnic 

Estructura del Consorci
de les Gavarres
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emòria econòmica
de l’exercici del 2010
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El pressupost de l’any 2010, aprovat pel Consell Plenari
del 16 de desembre de 2009, va ser de 638.000 €. Al
llarg de l’any, el pressupost ha patit diverses modifica-
cions atès que es va veure afectat per una forta retalla-
da de l’aportació d’un dels seus membres. Aquest fet va
provocar el replantejament de l’estructura del pressu-
post per tal de garantir-ne l’anivellament. L’estratègia
que s’ha seguit en tot moment, ha estat la de captar
nous fons per destinar-los a l’estructura a la vegada que
s’han disminuït algunes de les partides de despeses.

Mercès a la tasca de recerca de finançament que s’ha
dut a terme, s’ha pogut mantenir el pressupost d’in-
gressos al voltant dels 635.364,75 i per tant, tot i la
retallada s’han aconseguit incorporar uns 46.339,27 €
que principalment s’han destinat a despeses estructu-
rals i a inversions.

A part dels ingressos ordinaris, enguany s’han obtingut
ingressos extraordinaris gràcies al finançament de
diverses institucions públiques com el DMAH (pla espe-
cial, estudi de la biomassa i arranjament de l’entorn de
Can Vilallonga), el Dep. de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació (consolidació de la Zona d’Interès Etnològic de
les Gavarres), el Departament de Governació (PUOSC),
la Diputació de Girona (suport al programa educatiu) i
els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès
(programa educatiu i Premis Les Gavarres). 

Pel que fa a institucions privades, el Consorci ha rebut
el finançament de les obres socials de “La Caixa” (pro-
jecte de millora dels valors naturals de l’EIN Gavarres i
suport a l’estructura), de Catalunya Caixa (gestió de
Can Puig de Fitor) i de Retecork (inventari d’espais na-
turals surers).

A finals d’any, el pressupost d’execució de despeses i
ingressos ha quedat anivellat i amb el tancament pres-
supostari ha quedat un romanent positiu. Considerem
que enguany s’ha dut a terme un sobreesforç conside-
rable perquè tot i la disminució dels ingressos ordinaris
s’ha pogut garantir la plantilla de personal que és el
motor d’aquesta institució. 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 2010                PRESSUPOST       MODIFICAT              FINAL

TAXES I ALTRES INGRESSOS                         6.000,00 €       9.101,97 €     15.101,97 €
Ingressos Projecte Educatiu                              6.000,00 €       2.407,90 €       8.407,90 € 
Altres Ingressos                                                                    6.694,07 € 6.694,07 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS                    386.762,36 €   -28.661,59 €   358.100,77 €
Departament de Cultura. Consolidació 
de la ZIE Gavarres                                         15.000,00 €              0,00 €     15.000,00 €
Departament Medi Ambient. Aportació
Pla Actuacions                                            201.500,00 €              0,00 €    201.500,00 €
Aportació consells comarcals                          15.077,78 €              0,00 €     15.077,78 € 
Aportació Diputació de Girona                       93.974,52 €     -48974,52 €     45.000,00 €
Aportació ajuntaments                                   31.210,08 €              0,00 €      31.210,08 €
Aportació ajuntaments. Fons Cooperació Local     21.000,00 €      -1.655,60 €     19.344,40 € 
Aportacions Premis Les Gavarres. Consells
comarcals                                                      3.000,00 €              0,00 €       3.000,00 €
Ingressos Projecte Educatiu. Aportació
Diputació                                                      4.000,00 €       4.232,00 €       8.232,00 € 
Ingressos Projecte Educatiu. Aportacions
consells comarcals                                           2.000,00 €         -331,00 €       1.669,00 €
Altres aportacions. Retecork                                                  3.389,83 €       3.389,83 €
Caixa Catalunya Obra Social                                                  10.677,70 €      10.677,70 €
“La Caixa” Obra Social                                                            4.000,00 €       4.000,00 €
INGRESSOS PATRIMONIALS                           6.871,66 €     -3.553,71 €      3.317,95 €
Interessos actius                                                600,00 €         -574,86 €            25,14 €
Serveis de la Rectoria de Fitor                          2.000,00 €         -724,63 €       1.275,37 €
Aprofitament forestal Can Vilallonga                 2.000,00 €      -1.513,50 €          486,50 €
Venda publicacions                                         2.271,66 €         -740,72 €       1.530,94 €
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                   238.365,98 €      20.478,08 €    258.844,06 €
Departament Medi Ambient. Aportació           57.220,00 €                             57.220,00 €
Pla d’Actuacions
Departament Medi Ambient. Pla Especial
Gavarres                                                        9.000,00 €                              9.000,00 €
Departament Medi Ambient. Estudi
Biomasa                                                         30.000,00 €                            30.000,00 € 
Departament Medi Ambient. Adequació
dels exteriors can Vilallonga                                                  20.478,08 €     20.478,08 €
Departament Governació. Redacció 
Projecte can Vilallonga                                    50.000,00 €                             50.000,00 €
La Caixa. Preservació i Difusió dels
Valors Naturals                                               92,145,98 €                             92,145,98 €
TOTAL PRESSUPOST                               638.000,00 €     -2.635,25 €  635.364,75 €

PRESSUPOST DE DESPESES          PRESSUPOST  MODIFICAT             FINAL

Despeses Personal                                        231.500,00 €      -5.877,01 €    225.622,99 € 
Despeses de Béns Corrents i Serveis               150.834,02 €    -13.303,39 €    137.530,63 €  
Despeses Financeres                                       2.000,00 €      -1.139,98 €          860,02 €
Transferències Corrents                                    9.300,00 €         -700,00 €       8.600,00 €
Inversions Reals                                          244.365,98 €      20.478,08 €    264.844,06 € 
TOTAL EXERCICI                                    638.000,00 €       -542,30 €   637.457,70 €



essions dels òrgans de governS

CONSELL PLENARI 2010

Es va reunir en una ocasió el 5 juliol.

Temes tractats:
Compte General 2009. Aprovació
Operació de tresoreria 2010. Aprovació
Nevades del 8 de març 2010 i campanya
d’estiu 2010. Informació
La redacció del Pla especial de les Gavarres.
Informació

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Es va reunir en quatre ocasions, el 23 de
març, 5 de juliol, 21 d’octubre i 20 de de-
sembre.

Temes tractats:

 – Temporal de neu del 8 de març de 2010.
Informació

– Liquidació del pressupost de l’any 2009.
Informació

– Execució del pressupost 2010. Informació
– Sol·licitud de subvencions diverses. In-

formació / ratificació
–  Diputació de Girona: aportació

anual al Consorci.
–  Departament de Medi Ambient i

Habitatge: ajut per al finançament
d’actuacions en espais naturals pro-
tegits.

–  Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació: Programació d’ac-
tivitats culturals sobre el patrimoni
cultural popular.

– Implementació d’una xarxa interna-
cional de reciclatge del suro. 

– Departament de Treball: projectes
innovadors 2010.

– Aprovació de convenis amb diverses enti-
tats. Informació / ratificació  

– Departament de Medi Ambient i
Habitatge: cessió d’ús de la Recto-
ria de Fitor a 30 anys.

– Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació: consolidació de
la Zona d’Interès Etnològic de les
Gavarres. 

–  Diputació de Girona: aportació
anual al Consorci. 

–  Diputació de Girona: ubicació del
web del Consorci. 

–  Galanthus: aplicació d’eines de
custòdia per a la conservació d’hà-
bitats d’interès i el control de flora
exòtica.

–  Adena / WWF: prova pilot d’apli-
cació d’un model de certificació
FSC del suro.

 –  Nova contractació dels serveis de gestió
de la Rectoria de Fitor

–  Nevades del 8 març 2010. Informació
–  Procés de licitació de la redacció del Pla

especial de les Gavarres. Informació 
–  Reajustament dels salaris del personal

del Consorci al RDL 8/2010. Ratificació
–  Sol·licitud de subvenció per al projecte

innovador 2010: “El mercat de la custò-
dia del territori: productes i serveis que
tenen cura de la terra”. Ratificació

–  Convenis diversos. Ratificació
–  Conveni de col·laboració entre les

entitats participants del projecte
innovador 2010 impulsat per la
xarxa de custòdia del territori.

–  Conveni amb Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, Consorci de
l’Ardenya i Federació d’ADF per a
la vigilància d’incendis. 

–  Actualització de preus públics. Aprovació
–  Encàrrec de serveis del Dipsalut al Con-

sorci de les Gavarres per a l’elaboració

d’un estudi sobre les fonts de les Gavar-
res. Aprovació

–  Contractació de la redacció del Pla
especial de les Gavarres. Informació

–  Situació dels diferents equipaments del
Consorci de les Gavarres. Informació

–  Projecte d’obres i projecte d’activitats
de la Rectoria de Fitor. Aprovació

–  Modificació del pressupost de la redac-
ció del Centre d’Interpretació de les
Gavarres a Can Vilallonga. Ratificació

–  Sol·licitud d’un conveni Confirming a la
Generalitat de Catalunya. Aprovació

–  Contracte de serveis de redacció del Pla
especial de protecció i del medi natural
i del paisatge de les Gavarres. Adjudica-
ció provisional

–  Previsió de tancament del pressupost
2010. Informació 

–  Proposta de pressupost per al 2011.
Informació

CONSELL DE COOPERACIÓ 

Es va reunir el 29 de juny.
–  Pressupost i pla d’actuacions del Con-

sorci per al 2010.
–  Efectes de les nevades del març de 2010

i treballs de restauració.
–  Situació dels diferents equipaments que

gestiona el Consorci i presentació del
pla d’equipaments de les Gavarres.

–  Presentació del projecte de la Zona
d’Interès Etnològic de les Gavarres. 

–  Presentació del projecte “Les fonts i les
surgències de les Gavarres”.

–  Informació sobre la redacció del Pla
especial de les Gavarres.

–  Informes diversos. 
–  Suggeriments i propostes de les entitats.
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Jaume Abel pelant a la finca de can Vilallonga
(Cassà de la Selva).

LA NEVADA DEL 8 DE MARÇ

Un dels fets a destacar del 2010 és
l’extraordinària nevada que va caure el
dilluns 8 de març essent la més intensa
dels últims vint anys. A les 14.00 h del
mateix dia les carreteres de l’anella de les
Gavarres ja estaven tallades. Els gruixos
de neu van arribar a ser de 50/60 cm,
d’una neu molt humida que va produir
danys forestals remarcables a l’àrea com-
presa entre els 100 i 240 m. de cota  s. n.
m. Dins d’aquesta àrea, 18.693 hectàrees
protecció prioritària del massís de les
Gavarres. La caiguda d’arbres i branques
sobre l’asfalt va portar a reobrir un total
de 370 km lineals de camins. 

La visita del conseller Francesc Baltasar, el
dia 16 de març, va concloure amb una
reunió a la seu del Consorci de les Gavar-
res on va atendre les peticions de repre-
sentants de la propietat forestal, de les
agrupacions de defensa forestal (ADF) i
representació de les administracions
locals. es varen assumir els compromisos

d’invertir mitjançant el Decret 43/2010,
de 23 de març, pel qual s’aproven mesu-
res urgents per pal·liar els danys ocasio-
nats i reduir els riscos al medi natural, i
es marca com a objectiu el desenvolupa-
ment del Pla d’actuacions urgents: resti-
tuir  totes les infraestructures de preven-
ció d’incendis de cara a l’inici de
campanya d’estiu. L’execució d’un gran
volum de treballs forestals ha comportat
la contractació d’un gran nombre de bri-
gades forestals, que han intervingut un
total de 517 ha d’àrees estratègiques per
a la prevenció d’incendis.

JAUME ABEL. Bosquetà, coneixedor,
amant, defensor i divulgador de les
Gavarres. Premi Cirera d’Arboç en la seva
II edició (1998)

Jaume Abel morí sobtadament el passat 3
de setembre a l’edat de 67 anys. En
Jaume es va incorporar al Consorci de les
Gavarres l’any 2002 quan la nostra enti-

tat va assumir la gestió de la finca de Can
Vilallonga, d’on era el guarda i treballador
forestal. El seu caràcter entusiasta el feia
anar més enllà de la seva feina, sempre
estava disposat a treballar per a la recupe-
ració del patrimoni i a difondre els valors
de les Gavarres. Naturalista autodidacte, va
ser acompanyant i informador d’estudio-
sos de les més diverses disciplines. Excur-
sionista incansable, promotor de camina-
des organitzades per la Colla Excursionista
Cassanenca, feia guiatges per les Gavarres
a tothom qui li ho demanava.

CONCURS REDACCIÓ DE PLA ESPECIAL

En el darrer trimestre del 2010 es van ini-
ciar els tràmits de contractació de la redac-
ció del Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge, a través d’un con-
curs públic, al qual van concórrer 15
empreses i en va resultar adjudicatària La
Vola. El projecte es desenvoluparà al llarg
d’un any dirigit des del Consorci de les
Gavarres en coordinació amb els departa-
ments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Alimentació i Medi Natural i el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat. 

El Pla especial és l’instrument tècnic i jurí-
dic que ha d’establir els objectius de recu-
peració i conservació de l’espai natural. El
Pla definirà les característiques de l’espai,
l’ordenarà territorialment i establirà una
regulació d’activitats i un programa d’ac-
tuacions.

El procés de redacció del Pla especial anirà
en paral·lel al procés participatiu en què es
consultarà als diferents agents implicats en
l’espai: propietaris, residents, usuaris, etc.

Visita del conseller Baltasar a les Gavarres.
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INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DECLA-
RACIÓ DE LA ZIE DE LES GAVARRES

El segon trimestre del 2009 el Consorci va
presentar al Centre de Promoció de la Cul-
tura Popular i Tradicional Catalana (CP-
CPTC) la proposta de declarar el massís
Zona d’Interès Etnològic (ZIE). El passat
13 d’abril, seguint els tràmits adminis-
tratius corresponents, es va aprovar la
incoació de l’expedient; i la notícia es va
publicar al DOG del 26 de juliol del 2010.
El 22 de desembre l’expedient es va obrir a
informació pública. A més a més, la pro-
posta compta ja amb l’informe favorable
del Consell Assessor del Patrimoni Cultural
Català i de l’Institut d’Estudis Catalans.
L’últim pas és que el Govern de la Genera-
litat, a proposta del conseller de Cultura,
aprovi l’expedient.

INVENTARI DE LES FONTS DE LES
GAVARRES: DIPSALUT

El 19 de novembre l’organisme Dipsalut va
adjudicar al Consorci de les Gavarres el
contracte de serveis per a l’edició i elabo-
ració de la primera fase del projecte “Les
surgències d’aigua. Les fonts a les Gavar-
res”. El resultat d’aquest primer encàrrec
serà un inventari actualitzat i georeferen-
ciat de les fonts a les Gavarres. 

JORNADES NACIONALS DE PATRIMONI
ETNOLÒGIC

El 22 i 23 de novembre van tenir lloc a
Barcelona al CaixaForum les Jornades
Nacionals del Patrimoni Etnològic. Aques-
tes jornades van estar organitzades pel
CPCPTC del Departament de Cultura de la
Generalitat. El Consorci de les Gavarres va
estar-hi convidat per explicar el seu procés

de tramitació de la declaració de la Zona
d’Interès Etnològic (ZIE), l’única en un
entorn natural. 

DINAMITZACIÓ DE LA RESTAURACIÓ DE
SANT MATEU DE VALL-LLOBREGA

Arran de la petició formulada per
l’Ajuntament de Vall-llobrega al Consorci
de les Gavarres, els seus serveis tècnics van
redactar un informe per donar suport a
l’interès històric del monument davant la
Diputació de Girona. En finalitzar el 2010,
la Diputació de Girona treballava en la
redacció del projecte executiu de restau-
ració del mateix. Gràcies a aquestes
accions es podrà recuperar una església del
segle X-XI testimoni de les primeres pobla-
cions de les Gavarres, la qual en el dia
d’avui ha perdut la totalitat del teulat i
tota l’ornamentació moble.

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI

El 2010 el Consorci de les Gavarres va
organitzar una visita guiada a l’església de
Sant Mateu de Vall-llobrega per reivindicar
l’interès públic de l’indret. La jornada es va
dur a terme el diumenge 19 de setembre i
va consistir en un passejada des de l’es-
glésia nova del poble (també sota l’ad-
vocació de Sant Mateu) fins a l’església
vella. Durant el recorregut es va fer refe-
rència als diferents masos importants exis-
tents a l’edat mitjana i que encara perviuen.

ELS APLECS DE LES GAVARRES

Antigament cada parròquia de les Gavarres
celebrava el seu aplec, actualment tenim
petites celebracions testimonis d’aquestes
festes veïnals que eren autèntics moments
de trobada entre els diferents habitants de

les Gavarres. El Consorci de les Gavarres
organitza des del 2006 l’Aplec de Sant
Cebrià dels Alls. Aquest any vam orga-
nitzar una exposició amb les troballes
arqueològiques que van sorgir de la cam-
panya d’excavacions del 2007/2008; i es
va inaugurar l’exposició educativa itine-
rant “En Pinxo i el canvi climàtic”. A més
a més, es féu un homenatge a Joan Bona,
que havia viscut a can Darna, el qual va
morir al mes de juny. Dins de la línia de
foment dels aplecs, el Consorci també
col·labora amb l’aplec de Fitor i amb el de
la Mare de Déu de Bell-lloc a Palamós. En
el primer cas, vam organitzar una jornada
de geocaching que va finalitzar amb
l’activació d’un nou punt. En el segon cas,
havíem de participar-hi amb una demos-
tració de pela de suro, però la mort d’en
Jaume Abel ho va suspendre.

LA CARBONERA DE JUIÀ

Un any més l’Associació de Veïns de Juià
s’ha engrescat a organitzar una carbonera
per rememorar l’antic ofici de carboner.
Enguany es va completar la festa de la car-
bonera amb una galejada de trabucaires,
diferents concerts en l’espai de la carbo-
nera i una trobada del club de cotxes clàs-
sics de Girona.
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estió de finques i ordenació de l’ús públicG

NOU CONVENI SOBRE LA RECTORIA DE
FITOR

El passat 15 de febrer es va signar un
conveni entre la Generalitat de Catalunya,
representada per la directora del Patrimo-
ni de la Generalitat de Catalunya, Imma-
culada Turu, i el Consorci de les Gavarres,
representat pel seu president, Josep Espa-
dalé. A través del conveni s’estableix la
cessió d’ús de la Rectoria de Fitor per un
període de 30 anys al mateix Consorci.
Amb aquest conveni es reafirma la funció
de la dita rectoria com a punt d’infor-
mació del massís de les Gavarres i
d’avituallament per als visitants.

PUNT D’INFORMACIÓ DE LA RECTORIA
DE FITOR

El Consorci de les Gavarres, amb el suport
del Consell Comarcal del Baix Empordà
ha dut a terme la tramitació per adequar
i obrir un bar a la Rectoria de Fitor. La
rectoria ha continuat funcionant com a
punt d’informació oberta al públic tots
els caps de setmana i festius d’hivern, pri-
mavera i tardor, i de dimecres a diumen-
ge els mesos d’estiu.

Dins del conveni de col·laboració entre
Catalunya Caixa i el Consorci de les Ga-
varres, s’ha acordat dur a terme tasques
de manteniment també de l’entorn de la
finca de can Puig i tasques de vigilància i
informació d’aquesta finca propietat de
Catalunya Caixa. També fruit del mateix
conveni s’han dut a terme algunes activi-
tats guiades a l’entorn de Fitor.

PLA D’EQUIPAMENTS DE L’ENP DE LES
GAVARRES

L’estudi inventaria els equipaments dispo-
nibles, en descriu l’estat i analitza els usos
potencials. Per fer-lo s’ha comptat amb la
participació dels ajuntaments que han
formulat les seves expectatives i valorat
els usos possibles de divulgació, informa-
ció, ús públic i vigilància de l’espai. El
projecte també recull amb propostes de
dinamització i una valoració de les man-
cances i necessitats de l’Espai Natural
Protegit.

CAN VILALLONGA

La nevada del 8 de març va afectar greu-
ment la finca, sobretot en les parts més
altes poblades per pinedes secundàries
joves a on els peus caiguts o trencats han
suposat una pèrdua important d’arbrat. A
les parts més baixes de la finca, a on pre-
domina la sureda, els danys han estat
menors i més centrats en la trencada de
branques, que tornaran a regenerar.

S’han avaluat els danys i buscat finança-
ment per afrontar la restauració forestal.
Les primeres mesures executades han
estat reobrir els camins principals interns
de la finca, condicionar les franges de
trànsit per a la prevenció d’incendis exe-
cutades en els darrers anys, i la reobertu-
ra dels senders i corriols d’ús públic.

La gestió agrícola ha continuat i s’han
sembrat els conreus amb userda, fenigrec
i trepadella i també una petita parcel·la
amb una varietat antiga de blat (Triticum
turgidum spp. turanicum).

Pel que fa al foment del silvopastoralisme
s’ha traslladat a can Vilallonga el ramat
de rucs que va participar en la prova pilot
de manteniment del sotabosc a la carena
del puig d’Arques. Amb aquesta mesura
es continua amb la recerca d’un model
que contribueixi al mantenint del sota-
bosc amb uns mitjans respectuosos amb
el medi natural. Els rucs permeten el
manteniment de diversos prats entorn de
la casa alhora que aporten un valor al
projecte educatiu i fan difusió de l’interès
de la salvaguarda d’aquesta raça autòcto-
na. El ramat de rucs està format per un
nombre de 5 a 10 animals adults que es
mantenen en règim extensiu i gestionen
unes 10 Ha de sotabosc. 

També s’ha  donat continuïtat a la pastu-
ra del sotabosc de la resta de la finca
mitjançant el ramat de cabres de raça
murciana d’una explotació veïna. El
ramat pastura diàriament l’àmbit forestal
posat en explotació els darrers anys, i
contribueix així al manteniment d’un
nivell de combustibles moderat.

Després de la restauració en els anys
anteriors de l‘antic sistema hidràulic de
regadiu, enguany s’ha habilitat un sender
per a la descoberta d’aquest important
patrimoni etnològic inclòs a la proposta
de declaració de Zona d’Interès Etnològic.
L’itinerari mostra la presa d’aigua, els cinc
aqüeductes i la bassa de rec. Els treballs
d’adequació i senyalística, així com
l’equipament dels exteriors de la casa
amb taules i bancs de suport a les activi-
tats educatives, han estat finançats amb
una subvenció de la Direcció General de
Patrimoni Natural.
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DUES BRIGADES FORESTALS TREBA-
LLANT A LES GAVARRES

Gràcies al Pla d’ocupació extraordinari
per les nevades, el Consell Comarcal del
Baix Empordà va disposar d’una brigada
de 10 persones destinada a les Gavarres,
la direcció i coordinació de la qual va anar
a càrrec del Consorci. Les seves tasques es
van destinar a la neteja de camins,
corriols, prevenció d’incendis i recupera-
ció de patrimoni cultural. 

A més a més, gràcies al finançament
d’una línia d’ajuts de Caja Madrid, s’ha
comptat amb una brigada de la fundació
DRISSA de 5 persones, amb malalties
mentals severes, per fer-se càrrec del
manteniment d’espais d’ús públic i la res-
tauració dels danys de la nevada.

Danys de la nevada als boscos de can Vilallonga.

TREBALLS                ELEMENT                                 MUNICIPI

Reobertura de
xarxa de senders
i BTT

PR-C 100. Tram de can Font de
Muntanya als Metges
SL. Tram de Calonge a mas
Ribot
Connexió GR-92 i PR-C 104
SL de l’Alau
Accessos i entorn de Sant Llop
Camí vell de la Ganga
Corriol de les capelletes
Pista forestal de la ctra. de Santa
Pellaia a Montnegre
Aqüeductes de can Vilallonga
Font de les Mallenes

Font del mas Matas

Molí de la riera de Pastells
Molí d’en Frigola i entorn

Rajoleria d’en Frigola
Rectoria de Fitor
Pous de glaç de la font d’en
Salomó
Sant Joan de l’Erm
Font Picant
Molí del Celrè
Font de Panedes
Molí del mas Ragolta
Font Musquera
Rajoleria del mas Garriga
Franges de seguretat contra
incendis urbanització de Vall-llo-
brega
Franges de seguretat de Mont-ras

Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura
Calonge

La Bisbal i Forallac
Celrà
Torrent 
La Bisbal d’Empordà
La Bisbal d’Empordà
Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura
Cassà de la Selva
Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura
Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura

Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura
Forallac
Forallac
La Bisbal d’Empordà

Juià
Madremanya
Quart
Santa Cristina d’Aro
Calonge
Celrà
Celrà
Vall-llobrega

Mont-ras

Reobertura
d’altres camins i
corriols

Restauració
d’elements
patrimonials

Restauració
d’infraestructures
de prevenció
d’incendis



12 Memòria 2010Consorci de les Gavarres

atrimoni naturalP

SEGUIMENT DE ROPALÒCERS (CBMS) 

El seguiment de ropalòcers a les Gavarres
s’emmarca un any més en la xarxa del
CBMS (Catalan Butterfly Monitoring
Scheme). Al massís, aquest seguiment es
desenvolupa des de l’any 2004 en un trans-
secte a la vall de Sant Daniel (Girona).
Durant la campanya del 2010 (la 7a tempo-
rada) s’han comptabilitzat 60 espècies dife-
rents i un total de 1.962 exemplars. De la
temporada d’enguany cal destacar la dismi-
nució del nombre d’exemplars, molt proba-
blement a causa de les fredes temperatures
de l’inici de la temporada i la nevada de
març, tot i que s’ha mantingut la riquesa
d’espècies.

SEGUIMENT D’UNGULATS 

El seguiment d’ungulats segueix una
metodologia estandarditzada que s’aplica

d’espècies presents, es manté estable a
cada una de les masses d’aigua –rieres–
objecte de seguiment. En aquests cur-
sos fluvials no s’ha observat la desapa-
rició de cap espècie íctica autòctona
comuna.

– Els efectes sobre els peixos de la
notable sequera de l’any 2009, així
com de la de la segona meitat del
2008, s’han allargat fins al 2010. Així,
malgrat que el 2010 ha estat un any
molt més humit, que ha afavorit la
supervivència i la reproducció dels pei-
xos a partir del febrer, els baixíssims
estocs poblacionals que globalment es
mantenien a les rieres expliquen que
aquest any l’abundància relativa de
peixos (CPUE) durant la primavera fos
arreu entre baixa i mitjana, exceptuant
alguna estació molt puntual. 

– En concret, pel que fa a l’espinós
(Gas  terosteus aculeatus) continua
mantenint nuclis reproductors estables
d’un any per l’altre al Daró, al Rissec, a
la riera del Vilar, al Bugantó, i també a
la riera de la Vall dels Molins (conca de
la riera de Calonge). En conjunt les
poblacions d’aquest peix s’han benefi-
ciat lleugerament d’un any hidrològica-
ment favorable. 

– El barb de muntanya (Barbus meri-
dionalis) s’ha recuperat també de la crí-
tica situació demogràfica a la qual es va
veure abocat durant els dos anys ante-
riors, per bé que en general sense assolir
encara densitats tan elevades com les
observades durant els primers anys
d’aquest seguiment. Tant pel futur
d’aquesta espècie com de la bagra a les
Gavarres, sembla cabdal el paper dels

Sessió de mostreig d’en Quim Pou.
Imatge: Oriol Alamany.

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. Durant la temporada 2009-2010, 13
colles van aportar dades de captures a les
Gavarres i els resultats van permetre estimar
la densitat de senglars en 5,5 ind./100 ha.
Aquesta xifra evidencia l’increment de
densitat d’aquesta espècie, similar a
l’observada en la resta de les àrees de
seguiment. Preveient aquesta expansió de
les poblacions de senglar, i per tal de con-
trolar-la, la temporada 2009-2010 es va
allargar respecte al que és habitual: es va
iniciar el 6 de setembre i va finalitzar el 28
de febrer. Durant aquest període es van
organitzar un total de 677 batudes en
l’àmbit del massís.

SEGUIMENT DE FAUNA ICTIOLÒGICA

Enguany s’ha continuat el seguiment de
peixos i altra fauna vertebrada aquàtica
iniciat el 2007, amb la incorporació d’al-
gunes noves estacions de mostreig en els
principals nuclis coneguts de les espècies
més amenaçades. Aquestes, coincideixen
amb alguns dels trams fluvials amb millor
estat de conservació actualment, tant pel
que fa als seus hàbitats com a la comuni-
tat de fauna aquàtica. L’esforç de mostreig
ha continuat essent de tres ocasions a les
vint i set estacions: una de primavera, una
de tardor i una altra d’hivern.

Les conclusions del seguiment de l’any
2010 són les següents:

– L’hàbitat es manté majoritàriament
estable i sense nous impactes respecte
estudis anteriors. El poblament de pei-
xos, entès simplement com el conjunt



13

grans refugis amb aigua suficient que
romanen inundats durant l’estiatge a ca-
da una de les principals masses d’aigua.

– La bagra (Squalius laietanus) conti-
nua present només al curs principal del
Daró i al curs mitjà de la Verneda, on
sembla mantenir-hi poblacions estables
per bé que altament fluctuants. En tot
cas, és l’espècie autòctona amb una
menor ocupació de la xarxa fluvial de
les Gavarres i a bona part de les conques
internes de Catalunya, on aquesta espè-
cie està patint una dràstica regressió.

– L’anguila (Anguilla anguilla) conti-
nua penetrant als cursos de les Gavarres,
si bé en baix nombre. No es poden
apuntar possibles tendències a partir de
les dades disponibles. 

– El peix sol (Lepomis gibbosus) manté
els seus nuclis estables ja coneguts al
Daró i a la riera de la Verneda. Són nuclis
que ocupen un tram molt curt i que
durant el 2010 pràcticament hi ha desa-
paregut, probablement com a conse-
qüència de l’encadenament d’avingu-
des torrencials durant la primavera.

ESTUDIS

Avaluació de l’aplicació de les mesures de
permeabilització en els nous projectes de
l’anella de les Gavarres i avaluació del
planejament urbanístic de les zones amb
potencial connector en l’àmbit del massís
de les Gavarres.

Amb l’objectiu de donar continuïtat als tre-
balls de foment de la connectivitat en l’àm-

bit del massís de les Gavarres, l’any 2009 el
Consorci de les Gavarres encarregà a MI-
NUARTIA l’esmentat estudi, que es va con-
cloure l’any 2010. Aquest treball s’emmar-
ca dins les actuacions de foment de la
connectivitat social, ecològica i paisatgísti-
ca entre els espais lliures que promou la Di-
putació de Girona, i que consisteix en l’as-
sistència tècnica al Consorci per avaluar el
grau d'afectació a la connectivitat ecològica
per part de diversos plans territorials i urba-
nístics vigents o en tràmit en l’àmbit de l’a-
nella de les Gavarres, així com en un segui-
ment per avaluar l’efectivitat de passos de
fauna i altres estructures transversals exis-
tents en trams de carretera en funcionament.

1. Revisió del grau d’aplicació de les mesures de permeabilització al pas de fauna a les obres de desdoblament de la carretera C-31,
tram Castell-Platja d’Aro – Palamós

2. Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i propostes per a la millora de la connectivitat entre les
Gavarres i Cadiretes. Tram: Santa Cristina d’Aro

3. Informes en relació
amb l'afectació a la
connectivitat ecolò-
gica per part de
diversos plans terri-
torials i urbanístics
vigents o en tràmit en
l’àmbit de l’anella de
les Gavarres

Informe sobre l’afectació a la connectivitat ecològica, a l’entorn de l’espai del PEIN les Gavarres, de
l’avantprojecte del Pla Territorial de les Comarques Gironines
Informe sobre l’afectació a la connectivitat ecològica, a l’entorn de l’espai del PEIN les Gavarres, del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Sant Martí Vell (segona aprovació inicial)
Informe sobre l’afectació a la connectivitat ecològica, a l’entorn de l’espai del PEIN les Gavarres, del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Castell-Platja d’Aro (avanç de planejament)
Informe sobre l’afectació a la connectivitat ecològica, a l’entorn de l’espai del PEIN les Gavarres, del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro
Informe sobre l’afectació a la connectivitat ecològica, a l’entorn de l’espai del PEIN les Gavarres, del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vall-llobrega (avanç de planejament)
Informe sobre l’afectació a la connectivitat ecològica, a l’entorn de l’espai del PEIN les Gavarres, del
planejament urbanístic de Calonge (avanç de planejament)

Quadre detallat dels treballs realitzats en matèria de connectivitat.
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SEGUIMENT PER A LA IMPLANTACIÓ
DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

Abans de la nevada, el Consorci de les
Gavarres duia a terme la continuació de les
feines iniciades el 2008 en matèria de pre-
venció d’incendis. Durant els primers
mesos del 2010 la tasca es va centrar en la
recopilació cartogràfica dels àmbits inter-
vinguts en matèria de prevenció d’incendis
en el període que anava del 1999 al 2010.
L’objectiu era recopilar i processar tota la
informació ja que algunes actuacions
s’havien executat abans de la redacció del
Pla de Prevenció d’Incendis el 2005, docu-
ment avui dia de referència que prioritza
els àmbits a gestionar.

Aquesta informació de base i després
d’integrar-la en un SIG, ens permet plani-
ficar els futurs manteniments, redimensio-
nar les àrees en relació amb la seva priori-
tat i, en cas d’haver d’intervenir, disposar
d’una cartografia acurada dels mitjans
d’extinció.  Amb posterioritat a la nevada
aquesta informació va facilitar la prioritza-
ció de les accions a emprendre per a resti-
tuir les infraestructures de prevenció
d’incendis del massís. 

COORDINACIÓ DELS TREBALLS DE RES-
TAURACIÓ DELS DANYS DE LA NEVADA

La catàstrofe natural que va provocar la ne-
vada del 8 de març va suposar un gran incre-
ment del risc d’incendi forestal en els àmbits
afectats, i especialment a les Gavarres. En
aquest sentit, es va desplegar un pla
d’actuacions urgents que va permetre la in  -
versió de capital per a la reparació dels danys. 

Els treballs es van centrar en una primera
fase a recuperar el trànsit de la xarxa de

carreteres i camins principals, en un total
de 370 km, en gran mesura els treballs van
consistir en la retirada dels arbres que
impedien el trànsit i l’eliminació de restes
in situ mitjançant trituració.

Un segon objectiu es va centrar en la repa-
ració dels danys de la nevada per tal
d’habilitar les infraestructures de prevenció
d’incendis que s’havien executat fins al
moment. Va suposar un gran esforç de

estió forestal i prevenció d’incendisG

Detall de la xarxa de camins reoberta al trànsit i de les àrees estratègiques gestionades abans del 15 de
juny.

gestió d’un total de 333 ha. d’àrees ha. de
franges de seguretat dels camins princi-
pals, en un curt període de temps que
finalitzà el 15 de juny amb l’inici de la
campanya de prevenció d’incendis. Els tre-
balls van consistir en gran mesura a elimi-
nar restes de brancades i combustible en
àrees estratègiques per poder afrontar
l’extinció d’un suposat incendi.
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La presa de decisions i la gran magnitud
dels treballs que s’havien d’executar en un
curt període de temps, van requerir la cre-
ació d’un grup de treball per a la priorit-
zació i coordinació de les diverses feines.
El grup es trobava integrat per represen-
tants de la propietat forestal mitjançant la
federació d’ADF de les Gavarres, represen-
tants del Departament de Medi Ambient i
Habitatge (enginyers de comarca i agents
rurals), representants de l’empresa pública
Forestal Catalana i nosaltres mateixos. 

Davant de la complexitat de la situació es
va crear la figura del coordinador ubicada
al Consorci de les Gavarres el qual ha vet-
llat per aglutinar i difondre la informació
actualitzada de les diferents feines que es
realitzaven al massís. Les tasques han
permès coordinar les intervencions preven-
tives de cara al risc d’incendi i mantenir
una coherència i una complicitat entre
tots els agents implicats, més enllà dels
que conformaven el grup de treball: Fores-
tal Catalana, les brigades del CIRE (Centre
d’Iniciatives per a la Reincerció), els ajun-
taments amb plans d’ocupació i el Consell
Comarcal del Baix Empordà. 

Tots els àmbits forestals que van ser ges-
tionats, han estat recollits cartogràfica-
ment de manera que ha permès disposar
d’un mapa actualitzat de les diverses
infraestructures de prevenció d’incendis i
el seu estat una vegada reparats els danys
de la nevada. 

NOUS TREBALLS DINS DEL MARC DEL
PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS DE LES
GAVARRES (PPIF)

S’ha executat una nova franja de preven-
ció d’incendis forestals de 34,35 ha en

l’àmbit que transcorre entre el coll del
Matxo Mort i el puig Gros, i una àrea al
sector de les planes d’en Castelló. Aques-
ta intervenció consisteix principalment en
desbrossades del sotabosc, per a reduir la
combustibilitat i donar continuïtat a la
franja executada l’any 2009 definint una
gran àrea estratègica de 70 ha. gestiona-
des d’acord amb el que preveu el Pla de
Prevenció d’Incendis de les Gavarres
(PPIF). La seva entitat i situació en el
punt culminant del massís la situa entre
una de les infraestructures més impor-
tants del massís de les Gavarres per fer
front a la major amenaça que té aquest
espai natural. Cal remarcar els esforços
que ha suposat l’obtenció dels diversos
permisos de la propietat representant dels

Neteja de neu i brancada en el camí dels Metges des de can Font de Muntanya.

terrenys on s’ha efectuat els treballs de
desbrossada i aclarida per a la implemen-
tació de la franja. 

NOU COTXE DE CAJA MADRID EQUIPAT
AMB UNA MOTOBOMBA

El 28 d’octubre es va presentar el nou cotxe
del Consorci de les Gavarres. L’Obra Social
de Caja Madrid va lliurar el vehicle al Con-
sell Comarcal del Baix Empordà, que s’ha
equipat amb un remolc amb motobomba
per a tasques de gestió, prevenció i extinció
d’incendis forestals. El Consell Comarcal
mitjançant un conveni ha cedit el vehicle al
Consorci de les Gavarres perquè l’utilitzi en
la seva gestió del massís de les Gavarres.



–Els consells comarcals del Baix Em-
pordà 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 Empordà fins a
Can Vilallonga.

La proposta d’activitats gira al voltant dels
quatre àmbits temàtics de l’any anterior:

–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’a-
dreça a educació secundària i sota el
nom de Les Gavarres: un bosc medi-
terrani s’ofereix a cicle mitjà i superior
de primària.

–Els ocells de les Gavarres: sessió d’a-
nellament científic d’aus.

Durant el curs 2010-2011 s’han inscrit més
de 2.000 alumnes a l’oferta d’activitats
que ofereix el Consorci de les Gavarres a
Can Vilallonga.

ACTIVITATS DIVULGATIVES A FITOR

Durant l’any 2010 s’ha continuat amb
l’oferta d’activitats al punt d’informació de
Fitor amb activitats de contingut i format
divers. 

Per una banda, es va continuar oferint el
programa de passejades guiades a l’entorn
de la Rectoria i Can Puig de Fitor, amb
periodicitat mensual i en col·laboració amb
l’Obra Social de Catalunya Caixa. Aquestes
passejades han comptat amb un centenar
d’assistents al llarg de tot l’any. A més
d’aquestes passejades de caire general i

ducació, formació i recercaE

CURS DE PROFESSORS A CAN VILA-
LLONGA

El Consorci de les Gavarres va organitzar,
amb la col·laboració dels centres de recur-
sos pedagògics del Baix Empordà i del
Gironès, un curs adreçat a professors per
donar a conèixer el massís. El curs, que va
comptar amb l’assistència d’una vintena
de professors dels municipis de les Gavar-
res, es va dur a terme a Can Vilallonga
(Cassà de la Selva) durant els mesos d’abril
i maig. Es van fer cinc sessions de dues
hores, que combinaven introduccions teò-
riques i activitats pràctiques en l’entorn, i
una sortida pràctica de cinc hores.
L’objectiu va ser oferir als docents, a més
del coneixement del massís, un conjunt de
recursos didàctics per poder treballar les
Gavarres amb els seus alumnes.

EDICIÓ DE NOUS MATERIALS DIDÀC-
TICS: “EN PINXO I EL CANVI CLIMÀTIC”,
EXPOSICIÓ I CÒMIC

El Consorci de les Gavarres va dissenyar
una proposta de materials didàctics a
l’entorn de l’espinós (Gasterosteus aculea-
tus), un peix protegit que té bones pobla-
cions al massís de les Gavarres. L’associació
Signatus va demanar un ajut a la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Sosteni-
bilitat del Departament de Medi Ambient i
Habitatge per a l’elaboració d’aquests
materials: una exposició i un còmic sobre
el peix espinós i el canvi climàtic a les
Gavarres. Els materials es van concloure el
setembre de 2010 i durant els mesos
d’octubre i novembre l’exposició va itinerar
per les diferents escoles de les Gavarres i
en diferents actes adreçats a tots els
públics. Durant aquest període més de

4.000 persones van poder visitar l’exposi-
ció i gaudir del còmic.

CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE EDUCA-
TIU A CAN VILALLONGA

Durant el curs 2010-2011, s’ha consolidat
el programa d’activitats educatives iniciat
el curs anterior. Enguany s’ha ampliat
l’oferta per a algun dels nivells educatius,
especialment educació infantil i cicle ini-
cial, a fi de donar a conèixer el massís de
les Gavarres al major nombre possible
d’alumnes.

Per facilitar l’accés dels grups escolars a la
nova oferta d’activitats, el programa
compta un any més 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.
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Portada del còmic.



introductori als valors del massís, es van dur
a terme, en el marc del mateix conveni, dues
activitats temàtiques pels voltants de Fitor:

–24 d’abril: Les plantes mediterrànies
i els seus usos tradicionals a les Gavar-
res. Activitat adreçada a conèixer les
plantes mediterrànies i les seves propie-
tats i aplicacions en l’àmbit medicinal i
culinari.

–25 de setembre: Les feines als bos-
cos de les Gavarres. Activitat que té
per objectiu conèixer les labors tradi-
cionals i les actuals lligades als boscos
mediterranis de les Gavarres. 

Aquestes activitats van comptar amb una
trentena de participants cada una.

El dia 10 d’octubre es va celebrar a Fitor el
Dia Mundial de les Aus, amb una sessió
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d’anellament i identificació de cants
d’ocells, que tot i que va coincidir amb un
dia de pluja intensa i continuada, va tenir
participació.

CONVENIS DE PRÀCTIQUES

Durant el 2010 el Consorci de les Gavarres
ha signat convenis de pràctiques amb
l’Escola de Capacitació Agrària i Forestal
de Santa Coloma pels següents alumnes:
Adrià Valls, Jordi Pell i Adrià Morales. Els
dos primers van completar el seu aprenen-
tatge de l’Escola Forestal fent feines de
suport al dia a dia del Consorci. Algunes de
les feines encomanades han estat el trac-
tament de les dades del seguiment del
senglar, del servei educatiu del Consorci i
un estudi estimatiu dels danys de la neva-
da a can Vilallonga. Per últim, Adrià Mora-
les va fer també les seves pràctiques al
Consorci de les Gavarres amb feines de
gestió forestal. 

Quadre resum de l’oferta d’activitats.

OFERTA D’ACTIVITATS PER NIVELL EDUCATIU

Mostra d’activitat de pela de suro a Fitor per

l’associació Centfocs.
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PREMIS GAVARRES 2010

L’11 de desembre del 2010 va tenir lloc a la
Casa de Cultura de Girona l’acte de lliura-
ment dels XX Premis Les Gavarres. En la
primera part de l’acte es va presentar
l’audiovisual Gavarres: el bosc, l’home i el
foc de Jaume Sañé; i en la segona part es
van lliurar els premis. El guanyador de la
beca de recerca Joan Xirgo, en la seva
XXena edició, ha estat el projecte “Paisatge
i sentiment” de Quim Paredes. El segon
premi, el guardó Cirera d’Arboç en reconei-
xement a una tasca en defensa del massís i
els seus valors va recaure en Isidre Olivet,
Jaume Casanovas i Carles Llinàs. I el  Premi
Assumpta Fabré, dedicat a premiar el millor
treball de recerca de batxillerat presentat,
va recaure en Maria Corominas amb el tre-
ball ”Anàlisi de l’aplicació dels estudis
d’impacte ambiental en la flora i la fauna”.
Enguany és la primera edició d’aquesta dis-
tinció, que consisteix en una dotació
econòmica de 1.000 € per a l’alumne, una
col·lecció completa de la Biblioteca Lluís
Esteva i la publicació en format digital.
També es premia el centre d’ensenyament

amb una col·lecció de la Biblioteca Lluís
Esteva i una visita guiada a les Gavarres.

Per últim, l’acte dels premis es va cloure
amb un homenatge al treballador del Con-
sorci Jaume Abel Planagumà, que ens va
deixar sobtadament al setembre d’aquest
any. L’homenatge va ser molt entranyable
i sincer i va comptar amb les intervencions
de familiars, amics excursionistes (Colla
Excursionista Cassanenca), arqueòlegs
(GESEART) i els companys del Consorci.

PRESENTACIÓ DE L’AUDIOVISUAL EL
BOSC, L’HOME I EL FOC

Enguany hem presentat un audiovisual
dedicat a les Gavarres en lloc d’un nou
número de la Biblioteca Lluís Esteva.
Aquest reportatge de Jaume Sañé vol dei-
xar constància de l’estreta relació entre el
bosc, l’home i el foc a les Gavarres, a par-
tir del punt de vista de la gent que hi viu,
que hi treballa i que en gaudeix.  El pro-
ducte, doncs, és el resultat d’un seguit
d’entrevistes als bombers, als propietaris, a
treballadors de l’àmbit gavarrenc i un
seguiment dels treballs que s’estan fent a
dia d’avui en prevenció d’incendis. Antiga-
ment quan els boscos eren explotats
intensament i la feina dels que netejaven
boscos mantenia a ratlla el sotabosc el risc
d’incendis era reduït. Actualment això no
és així i, per tant, ens cal més que mai que
les administracions, conjuntament amb les
ADF i els propietaris forestals, desenvolu-
pin una política de prevenció seriosa.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: OBJECTIU
GAVARRES

Durant el 2010 l’exposició ha anat itinerant
per diferents pobles de l’entorn de les Ga-

Guanyadors dels Premis Les Gavarres 2010 amb
personalitats políques.

varres: Palafrugell, Castell-Platja d’Aro,
Monells i el Centre de Recursos Pedagògics
de la Bisbal d’Empordà. La mostra de 44
imatges vol ser un recorregut pels valors
naturals, paisatgístics i patrimonials de
l’espai i donar a conèixer la seva singulari-
tat. El fotògraf responsable és el reconegut
Oriol Alamany, fotògraf freelance que amb
la seva càmera ha captat moments i sensa-
cions úniques tant a la geografia catalana
com a la resta del món. 

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS GAVARREN-
QUES DELS MUNICIPIS DE L’ENTORN

A través del nostre web www.gavarres.cat
fem difusió, de totes aquelles activitats
que se celebren arreu del massís i que els
organitzadors sol·liciten que se n’informi:

X Festa de la Pela del Suro a Llofriu. Té
lloc a mitjan de juny
Cap de Setmana del Vi a Calonge.
L’organitzen al novembre per donar a
conèixer la seva activitat vitivinícola. 
11è itinerari megalític i Marxa dels Tra-
giners. Organitzades pel Club Alpí, la pri-
mera, al maig; i, la segona, al novembre.
Marxa nocturna. Durant l’estiu tenim la
proposta de l’associació ESPOC. 
Marxa de l’Arboç XXXII ed. Organitzada
per la Colla de Marxaires i el Grup Esportiu
Bisbalenc.
Caminada per la Marató a la Bisbal d’Em-
pordà. Acte adscrit a la Marató de TV3.
Les arrels medievals de la pagesia. Excur-
sió guiada per Calonge a l’abril.
Taller de ratafia a Juià. Organitzada des-
prés de Sant Joan per l’Associació de Veïns
de Juià. 
Fira del Bolet de Sant Sadurní de l’Heura.
Té lloc al novembre.



Imatge portada i contraportada: Panna i destral de pelar suro de Jaume Abel: mànec d’alzina

acabat en burja per fer d’alçaprem i ullera amb martell per picar i ajudar a seguir la panna en el
procés de pela.

Imatges contraportada: D’esquerra a dreta: ganivet de llescar, de carrar i de fer taps. Eines

utilitzades antigament en el procés d’elaboració manual dels taps de suro.

El suro és l’escorça de l’arbre homònim (Quercus suber), perennifoli similar a l’alzina, que és
l’espècie arbòria més característica de les Gavarres. Les suredes del massís representen una
quarta part de les que hi ha al país i la meitat de les incloses en espais naturals protegits.

El suro natural, el pelegrí, és molt irregular i cal llevar-lo fins a tres cops perquè es regeneri de
forma prou uniforme per ser aprofitat per fer taps. 

Des del bosc les pannes eren conduïdes fins als tallers on eren bullides, per ser aplanades, i es
deixaven uns dies a la cava perquè conservessin la humitat suficient per ser treballades; a
l’obrador la panna es llescava segons la mida que es volia donar al tap, es carrava (se’n feien
quadrats) segons el diàmetre que convenia i, dels carracs, se’n tallava finalment el tap.
La mecanització va canviar el procés i el tap s’extreu directament de la llesca.




