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P R E S E N T A C I Ó
Presentació

A finals del 2011, el Consell Plenari del Con-
sorci de Les Gavarres va confiar en mi la 
presidència de la institució. Per a mi, aquest 
repte era en majúscules donat que mai abans 
havia tingut l’oportunitat d’estar al capda-
vant d’una institució dedicada a la gestió i 
conservació d’un espai natural com Les Ga-
varres.

Tot i ser l’alcalde d’un municipi com és Flaçà 
que es troba fora dels límits de L’Espai Na-
tural Protegit, val a dir que el massís de Les 
Gavarres sempre ha estat un referent clau 
per tots els municipis que es troben al seu 
voltant com a zona de lleure, de treball, etc. 
Des del punt de vista personal, fins ara no-
més havia tingut l’oportunitat de descobrir 
aquestes muntanyes al llarg dels anys anant 
a caçar bolets, en bicicleta, caminant, etc. A 
partir del moment que em varen nomenar 
he pogut conèixer la realitat de la gestió del 
medi natural.  

Cal remarcar que aquests primers anys de 
mandat han estat molt complexes degut a la 

conjuntura econòmica del país i a les dràsti-
ques retallades que hem patit d’una part de 
les administracions membres del Consorci. 
Això ens ha obligat a prendre mesures ra-
dicals per tal de garantir la viabilitat de la 
institució. Entre les mesures més complexes 
que s’han hagut de prendre, destacar la re-
ducció de la plantilla del Consorci, el retorn 
de la Rectoria de Fitor a la Generalitat de 
Catalunya i la davallada notable de les parti-
des corresponents als bens corrents i serveis. 

No obstant això, m’agradaria remarcar el 
gran suport rebut en els moments més di-
fícils per part dels municipis que conformen 
el Consorci de Les Gavarres, així com de la 
ferma aposta pel projecte per part de la Di-
putació de Girona.

Tot i les adversitats viscudes al llarg dels dar-
rers 3 anys, el Consorci ha sabut sobreviure, 
reinventar-se i tirar endavant iniciatives de 
futur com són entre d’altres: la redacció de 
l’esborrany del Pla Especial de Les Gavarres 
amb un programa de participació ciutadana 

molt sòlid, assolir el 1er certificat FSC de Ca-
talunya que garanteix les bones pràctiques 
silvícoles que es fan a les Gavarres, les di-
verses actuacions en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, la consolidació de l’àrea 
de patrimoni cultural, el rellançament del 
programa educatiu, etc.  

Per finalitzar aquesta presentació de la me-
mòria dels darrers 3 anys, exposar-vos que 
després d’aquesta dura etapa en la història 
de la institució, l’equip del Consorci té el ple 
convenciment que a partir del 2014 podrem 
tornar a treballar de valent i amb unes míni-
mes garanties per a la preservació i desenvo-
lupament del massís de Les Gavarres.
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Estructura del Consorci
de les Gavarres

ANY 2011 CONSELL PLENARI (fins 14-11-2011) 

President Sr. Josep Espadalé Reballí
 (fins al 14-11)
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
i 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
Ajuntament de Sant Martí Vell Sra. Ma.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 Pagés
Departament de Medi Ambient
i Habitatge  Sr. Emili Santos Bach
Departament de Medi Ambient
i Habitatge Sra. Anna M. Figuerola Ribera

ANY 2011 COMISSIÓ EXECUTIVA (fins al 14-11-2011)

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 Celrà  Sr. Albert Planas Rosell
Ajuntament de Cruïlles, Monells
i 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

Des del 14-11-2011 i ANY 2012
CONSELL PLENARI

President Sr. Josep Perich Pons
Vicepresidència primera Sr. Miquel Calm Puig
Vicepresidència segona Sr. Xavier Rangel Martínez
Vocals:
Ajuntament de Calonge Sr. Carles Bonet Fort
Ajuntament de Cassà de la Selva Sr. Eduard Ayach Mateu
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro Sr. Josep M. Solé Chavero
Ajuntament de Celrà  Sr. Gerard Fernández Tatjé
Ajuntament de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l’Heura Sr. Albert Grau Vicente
Ajuntament de Girona Sr. Jordi Fàbrega Vilà
Ajuntament de Juià Sr. Joaquim Sagué Bertran
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Sr. Gemma Pasqual Fabrellas   
(fins 22-12-11)
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Sr. Albert Pacheco Planas
 (des del 23-12-11)
Ajuntament de Llagostera Sr. Carles Serrat Tur
Ajuntament de Llambilles Sr. Josep M. Vidal i Vidal
Ajuntament de Madremanya Sr. Albert Peracaula
 Boschsacoma
Ajuntament de Mont-ras Sr. Joan Matés Espejo
Ajuntament de Palafrugell Sr. Frederic Prats Esteve
Ajuntament de Palamós Sr. Erik Solés Brull
Ajuntament de Sant Martí Vell Sr. Francesc Quiñones Quiñones 
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Ajuntament de Santa Cristina d’Aro Sr. Salvador Ribot Pons
Ajuntament de Torrent  Sr. Marc Garcia Garrido
Ajuntament de Vall-llobrega  Sr. Rufino Guirado Iruela
Ajuntament de Quart  Sr. Joan de Domingo Miquel
Consell Comarcal del Baix Empordà Sr. Joan Català Pagés
    (fins 18-12-2011)
Consell Comarcal del Baix Empordà Sr. Josep Llensa Rocosa
    (des del 19-12-11)
Consell Comarcal del Gironès  Sr. Lluís de Manuel-Rimbau  
    Muñoz 
Diputació de Girona   Sr. Antoni Solà Bohigas
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural  Sr. Jordi Aurich Taberner
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural Sra. Anna M. Figuerola  
    Ribera

Des del 14-11-2011 i ANY 2012 
COMISSIÓ EXECUTIVA 

President    Sr. Josep Perich Pons
Vicepresidència primera  Sr. Miquel Calm Puig
Vicepresidència segona  Sr. Xavier Rangel Martínez
Vocals:
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca. Alimentació i Medi Natural  Sr. Jordi Aurich Taberner
Consell Comarcal del Gironès  Sr. Lluís de Manuel-Rimbau  
    Muñoz 
Ajuntament de Llagostera  Sr. Carles Serrat Tur
Ajuntament de Madremanya  Sr. Albert Peracaula
    Boschsacoma
Ajuntament de Calonge  Sr. Carles Bonet Fort
Ajuntament de Palamós  Sr. Erik Solés Brull
Ajuntament de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l’Heura  Sr. Albert Grau Vicente

ANY 2013 CONSELL PLENARI

President Sr. Josep Perich Pons
Vicepresidència primera Sr. Miquel Calm Puig
Vicepresidència segona Sr. Xavier Rangel Martínez
Vocals:
Ajuntament de Calonge Sr. Carles Bonet Fort
Ajuntament de Cassà de la Selva Sr. Enric Bagué Vilà
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro Sr. Josep M. Solé Chavero
Ajuntament de Celrà  Sr. Gerard Fernández Tatjé
Ajuntament de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l’Heura Sr. Albert Grau Vicente
Ajuntament de Girona Sr. Jordi Fàbrega Vilà
Ajuntament de Juià Sr. Joaquim Sagué Bertran
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Sr. Albert Pacheco Planas 
Ajuntament de Llagostera Sr. Carles Serrat Tur
Ajuntament de Llambilles Sr. Josep M. Vidal i Vidal
Ajuntament de Madremanya Sr. Albert Peracaula
 Bochsacoma
Ajuntament de Mont-ras Sr. Joan Matés Espejo
Ajuntament de Palafrugell Sr. Frederic Prats Esteve
Ajuntament de Palamós Sr. Erik Solés Brull
Ajuntament de Sant Martí Vell Sr. Francesc Quiñones Quiñones 
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro Sr. Jordi Oriol Radresa
Ajuntament de Torrent Sr. Marc Garcia Garrido
Ajuntament de Vall-llobrega Sr. Rufino Guirado Iruela
Ajuntament de Quart Sr. Joan de Domingo Miquel
Consell Comarcal del Baix Empordà Sr. Josep Llensa Rocosa 
Consell Comarcal del Gironès Sr. Lluís de Manuel-Rimbau  
 Muñoz 
Diputació de Girona Sr. Antoni Solà Bohigas
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural  Sr. Vicenç Estanyol Bardera
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural Sr. Ignasi Rodriguez Galindo
 

ANY 2013 COMISSIÓ EXECUTIVA 

President    Sr. Josep Perich Pons
Vicepresidència primera  Sr. Miquel Calm Puig
Vicepresidència segona  Sr. Xavier Rangel Martínez
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Vocals:
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural  Sr. Vicenç Estanyol Bardera
Consell Comarcal del Gironès  Sr. Lluís de Manuel-Rimbau  
    Muñoz 
Ajuntament de Llagostera  Sr. Carles Serrat Tur
Ajuntament de Madremanya  Sr. Albert Peracaula  
    Boschsacoma
Ajuntament de Calonge  Sr. Carles Bonet Fort
Ajuntament de Palamós  Sr. Erik Solés Brull
Ajuntament de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l’Heura  Sr. Albert Grau Vicente

CONSELL DE COOPERACIÓ 2011-2012-2013

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

PERSONAL

Plantilla:
2011:
Oriol Armet Unzeta   Gerent 
Remei Llovet Balmaña  Auxiliar administrativa
Oriol Granyer Manyà  Tècnic
Montserrat López Molina  Tècnica 

Maria Piferrer Saurí   Tècnica
Enric Bisbe Company  Assessor extern
Jordi Perpinyà Servià   Encarregat de brigada
Montse Cano Garcia   Oficial de brigada 
Joan Borrell Castelló   Peó de brigada 
Àlex Noheda Garcia    Peó de brigada 
    De l’1-02 al 31-07-2011
Pedro Caballero Coronado   Peó de brigada 
    De l’1-02 al 31-03-2011
Alberto Carretero Chaves   Peó de brigada
    De l’1-04 al 31-07-2011
Joan Mercader Blanes  Coordinador de brigada
Joan Hernández Navarro   Cap de brigada 
Enric Muñoz Sarraga   Cap de brigada 
Andreu Sabrià Mató    Motoserrista
Àlex Adan Ferrer   Motoserrista 
Fernando Tabernero Martinoy  Peó forestal 
Adrià Valls Janoher   Peó forestal 
José Víctor Venavides Toala  Peó forestal 
Francisco Rodríguez Martín  Peó forestal 
    Del 20-06 al 19-12-2011
Jordi Perpinyà Servià   Coordinador de brigada
    De l’1-08 al 31-10-2011
Rocío Crespo Ordóñez  Peó forestal 
    Del 20-06 a l’11-08-2011
Mireia Lorca Castro   Peó forestal 
    Del 05-09 al 19-12-2011
José Luis Alonso Rubio  Peó forestal 
    Del 20-06 al 04-12-2011

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

Plantilla 2012:
Oriol Armet Unzeta   Gerent 
Remei Llovet Balmaña  Auxiliar administrativa
Oriol Granyer Manyà  Tècnic
Montserrat López Molina  Tècnica (fins al 31-01-2012)
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Maria Piferrer Saurí   Tècnica
    (Temps complet de l’1 al 30-01) 
    Mitja jornada entre l’1-02  
    al 30-9-2012. A partir 1-10  
    temps complet)
Enric Bisbe Company  Assessor extern

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

Plantilla 2013:
Oriol Armet Unzeta   Gerent 
Remei Llovet Balmaña  Auxiliar administrativa
Oriol Granyer Manyà  Tècnic
Maria Piferrer Saurí   Tècnica
Enric Bisbe Company  Assessor extern 

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

CONSELL PLENARI 2011

Es va reunir en dues ocasions, el 26 de gener, i el 14 de novembre 
data en què es va constituir el nou equip de govern, un cop passa-
des les eleccions.
Temes tractats:
– Procés de redacció del Pla especial Gavarres. Informació
– Tancament del programa d’actuacions del 2010. Informació
– Liquidació del pressupost de l’any 2010. Informació 
– Programa d’actuacions per al 2011. Aprovació
– Pressupost per al 2011 i plantilla de personal. Aprovació
– Operació de tresoreria 2011. Aprovació
– Constitució del nou Consell Plenari del Consorci de les Gavarres
– Elecció del president i dels vicepresidents del Consorci de les 

Gavarres

– Nomenament dels membres de la Comissió Executiva del Consorci 
de les Gavarres

– Nomenament del gerent del Consorci de les Gavarres
– Coneixement i compliment de la sentència dictada pel Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona al procediment ordi-
nari número 372/2007

CONSELL PLENARI 2012

Es va reunir en dues ocasions, el 16 de gener i el 18 de desembre.
Temes tractats:
– Tancament del programa d’actuacions del 2011. Informació
– Liquidació del pressupost de l’any 2011. Informació
– Programa d’actuacions per al 2012. Aprovació
– Pressupost per al 2012 i plantilla de personal. Aprovació
– Operació de tresoreria 2012. Aprovació
– Procés de redacció del Pla especial Gavarres. Informació
– Immobilització dels crèdits previstos per al pagament de la paga 

extraordinària de Nadal
– Tancament del programa d’actuacions del 2012. Informació
– Liquidació del pressupost de l’any 2012. Informació
– Programa d’actuacions per al 2013. Aprovació
– Pressupost per al 2013 i plantilla de personal. Aprovació
– Operació de tresoreria 2013. Aprovació
– Procés de redacció del Pla especial Gavarres. Informació
– Contracte del servei de gestió de la Rectoria de Fitor. Resolució

CONSELL PLENARI 2013

Es va reunir en tres ocasions, el 18 d’abril, el 30 d’octubre i 16 de 
desembre.
Temes tractats:
– Preparació d’un projecte Life sobre un servei de pagament per a 

serveis ambientals a les Gavarres. Informació
– Col·laboració amb el projecte de natura local. Informació
– Renúncia al conveni de cessió d’ús gratuït de la rectoria de Fitor. 

Aprovació
– Preus públics per a prestació de serveis tècnics
– Informes diversos: lliurament de certificats forestals Stewarship 

Council (FSC), fase de redacció del Pla Especial. Col·laboracions 
amb diversos projectes, grup Exit per a la cerca de mecenatge,  
projecte ISAVEL i visites guiades amb l’Ajuntament de Palamós
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– Convalidació dels acord d’aprovació dels comptes generals 2010, 
2011 i 2012

– Informes diversos: 
- Concessió d’un ajut del Dipsalut per a la realització d’un estudi 

sobre les fonts a les Gavarres (16.770,60 €).
- Concessió d’un ajut de la Diputació de Girona de fora de con-

currència pública de 4.000 € per al finançament de maquinari 
divers de TI.

- Concessió d’un ajut de la Diputació de Girona de fora de con-
currència pública de 8.000 € per al cofinançament de l’obra del 
pont de Madremanya.

- Informació sobre la contractació del projecte de prevenció 
d’incendis a les Gavarres - Diputació de Girona i La Caixa 
(39.963,08 €).

- Renovació de la relació amb la Fundació Catalunya la Pedrera 
per a la gestió de Can Puig de Fitor (7.000 €). 

- El DAAM ha concedit un ajut a l’Incasòl per a les neteges de les 
nevades del 2010 a Can Vilallonga (144.391 €).

- Tancament del document tècnic del Pla Especial el 2013
- Seguiment ambiental del projecte Endesa. 
- Eccociwine / Fundació Elsa Peretti Foundation.
- Premis Gavarres 2013 al Museu del Suro de Palafrugell.
- Activitats educatives.  
- Patrimoni megalític del Consorci de les Gavarres i la UAB.
- Presentació del projecte LIFE+ Environment Policy and Gover-

nance: SISCORK-LIFE. 
- Exposició dels resultats del projecte de col·laboració entre Na-

tura Local i el Consorci de les Gavarres. 
– Projecte Re-in novem la ZIE de les Gavarres 
– Presentació de l’esborrany del Pla Especial de les Gavarres. Infor-

mació
– Tancament del programa d’actuacions del 2013. Informació
– Previsió de tancament del pressupost del 2013. Informació
– Programa d’actuacions per al 2014. Aprovació
– Pressupost per al 2014 i plantilla de personal. Aprovació
– Operació de tresoreria 2014. Aprovació

COMISSIÓ EXECUTIVA 2011

Durant el 2011 no es va celebrar cap reunió de la Comissió Executiva, 
ja que amb les eleccions municipals el Consorci va quedar pendent de 
ser constituït en funció dels nous resultats electorals.

COMISSIÓ EXECUTIVA 2012

Es va reunir en quatre ocasions, el 16 de gener, el 24 d’abril, 4 de 
juliol i el 18 de desembre.
Temes tractats:
– Constitució de la Comissió Executiva del Consorci de les Gavarres i 

establiment del règim de sessions
– Operació de tresoreria
– Informació sobre la gestió del pressupost del 2011 i previsió pel 

pressupost del 2012
– Decrets de presidència. Ratificació:

– Incorporació de romanents de crèdit al pressupost vigent.
– Aprovació del Projecte de preservació. millora i difusió dels va-

lors naturals de l’EIN de les Gavarres i sol·licitud de subvenció a 
la Diputació de Girona.

– Acceptació de l’aportació ordinària de la Diputació de Girona 
al Consorci.

– Acceptació de subvenció de la Diputació de Girona per a la rea-
lització del Projecte de preservació, millora i difusió dels valors 
naturals de l’EIN de les Gavarres.

– Conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona, per a la 
prevenció d’incendis. Campanya 2011.

– Annex al Conveni amb l’Obra Social de Caixa Catalunya per 
establir el Pla de Treball de la finca de Can Puig de Fitor per a 
l’any 2011.

– Conveni amb la Fundació de Caixa Catalunya, per a activitats 
d’educació ambiental.

– Aprovació del Projecte de Conservació de l’Espinós i altra fauna 
aquàtica i sol·licitud de subvenció a la Fundació Biodiversitat.

– Sol·licitud de pròrroga i actualització del pressupost de 
l’actuació 325/2011 del PUOSC: pont Gran de la font Picant de 
Madremanya.

– Inici de l’expedient de contractació pel procediment nego-
ciat sense publicitat de la redacció del projecte tècnic execu-
tiu d’adequació de la masia de Can Vilallonga com a centre 
d’interpretació i d’educació ambiental de l’EIN de les Gavarres.

– Conveni de col·laboració amb la Fundació Onyar per al des-
envolupament d’un pla d’actuació en el marc del Projecte de 
preservació, millora i difusió dels valors naturals de l’EIN de les 
Gavarres.

– Adjudicació a l’arquitecte senyor Lluís Pujol Grau del con-
tracte de la redacció del projecte tècnic executiu d’adequació 
de la masia de Can Vilallonga com a centre d’interpretació i 
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d’educació ambiental de l’EIN de les Gavarres.
– Conveni de col·laboració amb la Fundació Ramon Noguera per 

al desenvolupament d’un pla d’actuació en el marc del Projec-
te de preservació, millora i difusió dels valors naturals de l’EIN 
de les Gavarres.

– Informació sobre la gestió del pressupost del 2012
– Informació sobre la proposta d’implantació de 2 miniparcs eòlics 

a l’EIN Gavarres i posicionament del Consorci davant del projecte.
– Annex al conveni marc de col·laboració entre la Fundació Catalu-

nya Caixa i el Consorci de les Gavarres. Ratificació
– Compte general. Aprovació
– Decrets de presidència. Ratificació
– Participació en el projecte d’emprenedoria social 2012 del Depar-

tament d’Empresa i Ocupació. Informació
– Procés de contractació d’un servei de vigilància i manteniment de 

Can Vilallonga. Aprovació
– Presentació del projecte per a la preservació i millora dels valors 

de l’ENP de les Gavarres (2012) – projecte de restauració forestals 
de plantacions d’eucaliptus, dins la línia d’ajuts de la Diputació de 
Girona i la Caixa. Aprovació

– Acceptació de l’encàrrec de serveis de WWF al Consorci de les 
Gavarres per la certificació FSC. Aprovació

– Presentació del projecte Indika a les Gavarres i plantejament d’un 
nou sistema de funcionament de l’àrea d’educació ambiental del 
Consorci

– Campanya de vigilància d’incendis 2012. Informació
– Informació sobre la gestió del pressupost del 2012 i previsió del 

pressupost del 2013
– Decrets de Presidència. Ratificació:

– Compromís de manteniment per als propers 10 anys de les 
actuacions descrites en el projecte.

   de restauració forestal de plantacions d’eucaliptus, presentat a 
la Diputació de Girona.

– Modificació del contracte laboral de Maria Piferrer de mitja 
jornada a jornada completa, per dur a terme les tasques del 
Projecte de Patrimoni Etnològic, Patrimoni i Societat d’acord 
amb la subvenció de 17.000 € atorgada pel Departament de 
Cultura.

– Subvenció de 1.000 € sol·licitada a la Diputació de Girona per 
al finançament del Premi AFD.

– Concessió de pròrroga fins a 31-12-2012 al Lluís Pujol per 
presentar el projecte Can Vilallonga.

COMISSIÓ EXECUTIVA 2013 

Es va reunir en una ocasió, el 30 d’octubre.
Temes tractats:
– Informació sobre la gestió del pressupost del 2013 i previsió per al 

pressupost del 2014.
– Decrets de presidència. Ratificació:

- Sol·licitud a la Diputació de Girona d’un ajut fora de concur-
rència pública de 4.000 €, per al finançament de maquinari 
divers de protecció de la xarxa per substituir el que ha quedat 
obsolet, consistent en un SAI (sistema d’alimentació ininter-
rompuda) i un ordinador.

- Sol·licitud a la Diputació de Girona d’un ajut fora de concur-
rència pública de 8.000 €, per al cofinançament de l’actuació 
“Adequació d’elements patrimonials a l’entorn de la xarxa de 
senders de les Gavarres: el pont Gran de la font Picant de Ma-
dremanya”.

- Renúncia a l’execució del camp de treball, anomenat Camp de 
Treball a les Gavarres de 24 places per dur a terme l’estiu de 
2013 i sol·licitud per poder traspassar la gestió del camp de 
treball als Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

- Concessió de pròrroga fins al dia 1 de maig de 2014 del con-
tracte administratiu formalitzat entre el Consorci i el Sr. Mi-
quel Jover Benjumea per a la prestació del servei de vigilància i 
manteniment a la finca de Can Vilallonga de Cassà de la Selva.

- Aprovació de la relació de les assistències del president, entre l’ 1 
de gener i el 20 de juny 2013.

- Aprovació del projecte dins de la convocatòria LIFE + 2013 
anomenat “Model de governança sostenible i innovador per a 
maximitzar els serveis ambientals dels boscos d’alzina surera” 
(Sustainable, innovative and self-governed model manage-
ment to maximize ecosystem service in cork oak woodlands);   
i aprovació de l’import de 200.680 € corresponent a la part del 
pressupost del Consorci de les Gavarres dels quals 100.340 € 
seran finançats per la Unió Europea i sol·licitud a l’ICS perquè 
demani l’ajut del LIFE+ 2013 com a coordinador del projecte. 

- Aprovació del projecte anomenat “Actuació de prevenció 
d’incendis forestals de les Gavarres (2013-2014)”, redactat pel 
biòleg Enric Bisbe Company, que té un pressupost de 39.963,08 € 
i sol·licitud a la Diputació de Girona (Departament de Medi 
Ambient i Territori) una subvenció exclosa de concurrència pú-
blica per import de 39.963,08 € (IVA inclòs).
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- Assumpció del compromís d’execució del projecte “Actuació de 
prevenció d’incendis forestals a les Gavarres (2013-14)”, amb un 
pressupost de 39.963,08 €, IVA inclòs, seguint les prescripcions 
tècniques de la memòria i la priorització de les actuacions de 
manteniment que es derivin del projecte en els propers 10 anys.

- Aprovació de la nova aportació del DARP i modificació al pres-
supost del Consorci de l’any 2013.

- Assumpció del compromís d’execució del projecte “Actuació de 
prevenció d’incendis forestals a les Gavarres (2013-14)”, amb 
un pressupost de 39.963,08 €, IVA inclòs, seguint les prescrip-
cions tècniques de la memòria i compromís de realització de  
les actuacions de manteniment que es derivin del projecte en 
els propers 10 anys.

- Inici de l’expedient de contractació pel procediment negociat 
sense publicitat del contracte de serveis dels treballs de control 
i eradicació de l’ailant a l’ENP de les Gavarres, aprovació del 
plec de condicions economicoadministratives i facultatives que 
hauran de regir la contractació, així com l’aprovació de la des-
pesa afectada per aquesta contractació.

- Renúncia a la subvenció atorgada pel DARP per a l’execució de 
l’actuació de control i eradicació d’ailants a l’ENP de les Ga-
varres i renúncia a la subscripció del contracte dels serveis de 
control i eradicació d’ailants a l’ENP de les Gavarres.

- Aprovació de l’annex al conveni marc de col·laboració entre la 
Fundació Catalunya-La Pedrera i el Consorci de les Gavarres del 
20 de juny del 2006, per establir el pla de treball 2013 per a la 
finca Espai Natura Can Puig de Fitor.

- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i el Consorci de les Gavarres per a la re-
cerca d’informació sobre els testimonis de la presència humana 
al massís de les Gavarres durant la prehistòria i la seva difusió 
mitjançant les noves tecnologies.

- Aprovació del conveni marc de col·laboració entre la Universi-
tat de Girona i el Consorci de les Gavarres per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes.

CONSELL DE COOPERACIÓ 2011

Es va reunir el 2 de febrer.
– Procés de redacció del Pla especial Gavarres
– Programa d’actuacions per al 2011 
– Informes diversos 
– Suggeriments i propostes de les entitats

CONSELL DE COOPERACIÓ 2012

Es va reunir el 13 de febrer.
– Tancament del programa d’actuacions del 2011
– Programa d’actuacions per al 2012  
– Pressupost per al 2012 
– Procés de redacció del Pla especial Gavarres 
– Informes diversos 
– Suggeriments i propostes de les entitats

CONSELL DE COOPERACIÓ 2013

Es va reunir el 17 de desembre.
– Tancament del programa d’actuacions del 2013
– Programa d’actuacions per al 2014  
– Pressupost per al 2014 
– Procés de redacció del Pla Especial Gavarres 
– Informes diversos
– Suggeriments i propostes de les entitats
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Memòria econòmica de l’exercici 2011/2012/2013

Els pressupostos del 2011 al 2013 han patit la 
davallada més gran de la història de la insti-
tució. La reducció del pressupost d’ingressos 
del 2011 al 2012 va ser d’un 13 % mentre 
que la davallada del 2011 al 2013 fou d’un 
44 %.  

La partida d’ingressos que més s’ha vist 
afectada des de l’exercici 2010 ha estat la 
de l’aportació ordinària del Departament 
d’Agricultura que en tres anys s’ha reduït en 
un 60 %. Aquesta retallada tan elevada ha 
trasbalsat els fonaments del pressupost del 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2011 2012 2013
  Drets reconeguts

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  10.546,93 7.879,78 9.536,42
Ingressos Projecte Educatiu 9.420,50 7.509,00 4.262,00
Ingressos Diversos 1.126,43 370,78 5.274,42

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 436.416,52 253.002,43 256.570,97
Departament d’Agricultura. Aportació Pla Actuacions 157.170,00 111.431,00 108.113,36
Departament de Treball 103.905,01 
Departament de Cultura    17.000,00
Aportació Consells Comarcals 14.717,76 22.616,64 0,00
Aportació Diputació de Girona 48.000,00 41.000,00 41.000,00
Aportació Diputació de Girona vigilància incendis  27.190,00
Aportacions Premis Les Gavarres 3.000,00 4.000,00 3.250,00
Ingressos Projecte Educatiu. Aportació Diputació 3.556,50 7.550,00 3.166,00
Ingressos Projecte Educatiu. Aportacions Consells Comarcals 2.573,00 1.285,00 486,00
Aportació Ajuntaments 31.210,79 46.816,17 46.816,17
Aportació Ajuntaments. Fons Cooperació Local 2.965,79 7.239,98 12.968,84
Catalunya Caixa. Gestió Can Puig de Fitor 22.500,00 7.000,00 7.000,00
Aportació Dipsalut 17.875,00  16.770,60
Aportació Retecork 1.752,67
Aportació WWW projecte FSC  4.063,64

Consorci i ha obligat a fer un esforç immens 
en la generació de nous ingressos i a prendre 
mesures dràstiques en el capítol de despeses. 

Des del punt de vista dels ingressos, s’ha de 
destacar l’enorme esforç que varen fer els 
municipis de les Gavarres per augmentar la 
seva aportació ordinària en un 50 %. Gràcies 
a la corresponsabilitat del món local amb el 
Consorci, s’ha pogut cobrir una part de la 
retallada de l’aportació de la Generalitat. Fi-
nalment, cal destacar que en el darrer any, 
la partida d’aportacions dels consells co-

marcals del Gironès i del Baix Empordà s’han 
reduït en un 100 % mentre que la resta de 
membres del Consorci han mantingut unes 
aportacions semblants a l’any anterior.

Pel que fa al pressupost de despeses, les par-
tides que s’han vist més afectades en els dar-
rers tres anys han estat les despeses de béns 
corrents i serveis amb una disminució del 55 % 
juntament amb la de personal que s’ha vist 
reduïda en un 50 %.
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PRESSUPOST DESPESES 2011 2012 2013
 Obligacions reconegudes

DESPESES PERSONAL 331.415,51 180.382,13 168.354,32 
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 125.694,49 71.980,15 55.704,95
DESPESES FINANCERES 1.989,93 3.728,86 1.891,63
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.000,00 6.000,00 5.000,00
INVERSIONS REALS 117.601,89 212.013,68 91.771,03

TOTAL EXERCICI 583.701,82 474.104,82 322.721,93

INGRESSOS PATRIMONIALS 9.056,96 42.110,14 1.520,97
Interessos Actius 5,99 1,76 0,90
Serveis de la Rectoria de Fitor 713,43 
Aprofitament Forestal Can Vilallonga  40.068,00
Venda Publicacions 8.337,54 2.040,38 1.520,07

TRASFERÈNCIES DE CAPITAL 118.156,76 196.433,91 55.444,00
Departament de Medi Ambient. Aportació Pla d’Actuacions 28.160,00 14.305,00 11.444,00
Departament Governació. Redacció Projecte Can Vilallonga  50.000,00
Diputació. Preservació i Difusió dels valors Naturals 5.996,76 132.128,91 40.000,00
Planejament EIN Gavarres 84.000,00
Altres Ingressos   4.000,00 

TOTAL EXERCICI 574.177,17 499.426,26 323.072,36
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Notícies destacades

LES GAVARRES JA SÓN ZONA D’INTERÈS 
ETNOLÒGIC

L’agost del 2011 la Generalitat de Catalu-
nya va declarar deu elements etnològics de 
les Gavarres com a zona d’interès etnològic 
(ZIE). Els deu elements són representants de 
tot el conjunt patrimonial de les Gavarres i 
aquesta declaració identifica el massís com 
un territori amb un alt valor etnològic. Aca-
ba amb èxit una iniciativa que es remunta 
al 1999 i que ens situa com la segona zona 
d’interès etnològic declarada a Catalunya.

Les ZIE tenen la mateixa consideració legal 
que un BCIN (bé cultural d’interès nacional). 
Així doncs, deu elements etnològics de les 
Gavarres tenen el màxim reconeixement en 
patrimoni cultural: el molí d’en Frigola de 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura; 
la font Picant de Madremanya; la mina Niño 
Jesús i la mina Victoria Esperanza, de Celrà; el 
sistema de regadiu de can Vilallonga a Cassà 
de la Selva; el molí del mas Xifra de Vall i el 
molí de Canyadell, de Palamós; la rajoleria de 
can Frigola i el forn de calç de Forallac, i els 
pous de glaç de la Bisbal.

Cal dir que aquests elements actuaran 
com a representants i paraigua del conjunt 
d’elements etnològics del massís, els quals 
per les característiques de la Llei del patrimoni 
cultural català 9/1993 i el procés de selecció 
han quedat exclosos de la declaració.

http://www.gavarres.cat/ca/les_gavarres_
zona_d_interes_etnologic.html 

TALLER DE CAIRONS I CUITA A LA RAJO-
LERIA DE CAN FRIGOLA

El cap de setmana del 20 al 21 d’agost el 
Consorci i Josep Matés vam organitzar un 
taller de cairons amb el guiatge del rajoler 
Joan Ferrer. El taller va servir per elaborar el 
terra de l’església de Sant Cebrià dels Alls, 
en total es van fer unes 2.000 peces gràcies 
a la participació de voluntaris. Cal dir que 
el taller estava relacionat amb la cinquena 
cuita en forns de rajoler tradicionals a la 
rajoleria de can Frigola, durant la qual es 
van coure els cairons.

http://www.gavarres.cat/ca/rajoleria_de_
can_frigola.html 

EL CONSORCI PARTICIPA EN EL PRO-
GRAMA D’EMPRENEDORIA SOCIAL DE 
LA GENCAT

El Departament d’Empresa i Ocupació con-
voca cada any un programa per interrelacio-
nar les diverses activitats d’emprenedoria so-
cial dutes a terme per diverses entitats. Per al 
programa de 2012 el Consorci de les Gavar-
res va ser seleccionat amb el projecte Gestió 
de l’Espai Natural de les Gavarres, innovant 
en cooperació pública – privada, donant fei-
na a persones amb risc d’exclusió social entre 
un total de 120 projectes presentats.

http://www.gavarres.cat/ca/titol_1_4.html 

Visita a les suredes de les Gavarres dels auditors del certificat FSC.
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ACONSEGUIM EL CERTIFICAT FSC PEL 
SURO DE LES GAVARRES 

El passat més de desembre, desprès de dos 
anys de treball, el Consorci de les Gavarres 
va obtenir el segell de certificació de la 
Gestió Forestal d’un grup de finques sure-
res del massís, d’acord amb els estàndards 
espanyols de l’FSC (Forest Stewardship 
Council). El Consorci actua com a entitat de 
grup (EG), en el grup de certificació forestal 
conjunta de les Gavarres GAVFSC.CAT, amb 
la participació d’un total de set finques pri-
vades que formen part de l’Associació de 
Gestors Forestals de les Gavarres. La super-
fície forestal inclosa en aquestes finques és 
de 1.630 ha.  

L’objectiu és l’obtenció d’un segell de qua-
litat i l’establiment de bones pràctiques 
tant en la gestió silvícola com en els proce-
diments i tramitacions associats a la gestió 
forestal. Al seu torn, el distintiu FSC reva-

Segon taller de participació ciutadana al Museu 
de la Terrissa de Quart.

lorarà els productes obtinguts de la gestió 
forestal de les finques agregades i reconei-
xerà la feina ben feta. És una línia per a 
la promoció del desenvolupament local i la 
conservació dels valors naturals i forestals 
del massís.  

http://www.gavarres.cat/ca/certificacio_fo-
restal_fsc.html

PROCÉS DE REDACCIÓ DEL PLA ESPE-
CIAL DE LES GAVARRES

La redacció del Pla especial va ser adjudica-
da, després d’un concurs públic, a l’empresa 
Lavola.
El Pla especial de protecció del medi na-
tural i del paisatge és l’instrument tècnic 
i jurídic a través del qual s’estableixen els 
objectius de recuperació i conservació dels 
espais naturals. El Pla defineix les caracte-
rístiques de l’espai, l’ordena territorialment 
i hi estableix una regulació d’activitats i un 
programa d’actuacions.

Al llarg del 2011 es duen a terme  diver-
sos tallers de participació ciutadana amb 
la presència dels diferents agents socials i 
propietaris del massís. En el primer, a Sant 
Sadurní de l’Heura, es tractà de la diagno-
si, així com de la percepció i formulació 
d’alternatives o desitjos dels participants. 
En el segon, a  Quart,  es va mirar de prio-
ritzar objectius, definir propostes i debatre 
sobre la proposta de Pla especial. En un 
tercer taller, a la seu del Consorci, es va 
debatre únicament amb propietaris de les 
Gavarres, el significat i les oportunitats i 
possibilitats del Pla.

Paral·lelament es treballa en la recopilació 
de la informació de base i s’avança en la re-
dacció de la memòria i diagnosi de l’espai que 
identifica els problemes de conservació i les 
oportunitats de millora. D’acord amb aquesta 
diagnosi, s’estableixen els objectius del Pla.

El 2012 el Pla pateix una aturada tècnica 
per la remodelació que s’esdevé en els De-
partaments de la Generalitat  i en l’equip 
que des de l’administració els dirigeix. Amb 
aquests canvis s’introdueixen nous criteris, 
formes i continguts  de redacció pels Plans 
especials de protecció d’espais naturals que 
afecten a la redacció del Pla.

Al llarg del 2013 s’espera emprendre la redacció 
per tancar la proposta del Pla especial i que es 
pugui portar a tramitar la seva aprovació.

http://www.plaespecialgavarres.cat/

EL CONSORCI REP UNA BECA PER CUR-
SAR UN EXECUTIVE MBA A L’ESCOLA 
EADA

L’Escola d’Alta Direcció i Administració 
d’Empreses, EADA, considerada segons el 
“Financial Times” en la 23a posició del 
rànquing europeu d’escoles de negocis, ha 
atorgat al Consorci de les Gavarres una beca 
de 18.750 € per a que el seu gerent pugui 
cursar un executive MBA (màster executiu 
d’administració d’empreses). Amb aquesta 
aposta per la formació, el Consorci pretén 
rellançar el model de gestió del Consorci.
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Gestió forestal i prevenció d’incendis

EL CONSORCI PARTICIPA DEL SERVEI 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS PER 
L’ESTIU DEL 2011

Un total de 12 desocupats van ser con-
tractats per dur a terme la campanya de 
vigilància d’incendis per l’estiu del 2011. 
El Consorci va participar activament a la 
campanya tan en la coordinació com en la 
logística, facilitant la relació i comunicació 
amb els municipis. 

La Federació d’ADFs de les Gavarres per la 
seva banda va assumir les tasques de tot 
l’operatiu a partir de l’establiment del servei 
de Control Romanyà, a més de fer aporta-
cions a la logística de la campanya.
 
El dispositiu d’enguany a les Gavarres for-
ma part d’una acció conjunta de vigilància 
més global a on hi participen la Federació 
d’ADFs, la Diputació de Girona, el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació, el Consorci 
de les Gavarres, el Consorci de l’Ardenya-
Cadiretes i els ajuntaments de Torroella de 
Montgrí, Palafrugell, Santa Cristina d’Aro i 
Sant Feliu de Guíxols.

AVALUEM LA BIOMASSA DE LES GAVAR-
RES

El Consorci de les Gavarres ha promogut al 
llarg del 2011-2012 la redacció de dos estu-
dis encaminats a valorar objectivament les 
possibilitats d’aprofitament de la biomassa 
forestal com un element de dinamització de 

la gestió forestal, d’una manera ambiental-
ment i econòmicament sostenible.
 
La primera part de l’anàlisi se centrà en 
l’estudi “Quantificació del potencial de 
producció de biomassa dels boscos del 
massís de les Gavarres per al període 
2011-2031” encarregat a l’empresa Balma 
Forestal SL, en el qual es valorà objectiva-
ment el volum de fusta existent i el crei-
xement potencial en els propers 10 anys 
dels boscs del massís i àrees d’influència, 
i s’estimà per a cada un dels municipis els 
volums disponibles. La cartografia resultant 
permet valorar per a cada sector del mas-
sís els volums extraïbles, els costs de des-
embosc i transport, i es defineixen així els 

àmbits on es preveu un aprofitament viable 
econòmicament. 

Els resultats obtinguts demostren que les 
Gavarres, les muntanyes de Begur i Castell 
- Cap Roig són massissos amb unes exis-
tències acumulades elevades. La biomassa 
potencial disponible, considerant només la 
que té viabilitat econòmica d’aprofitament, 
és de 106.000 tones anuals de fusta en roll 
i 28.000 tones anuals de restes de tallada, 
en el període d’estudi. 

L’aprofitament possible segons viabilitat 
econòmicament suposaria intervenir en un 
total de 866,27 ha/anuals de l’àmbit d’estudi 
amb una superfície total de 39.700 ha de bosc.

Maquinària forestal retirant fusta, sobretot de pi.
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A grans trets del total del territori, hi ha 
diverses formacions forestals on els aprofi-
taments no són viables econòmicament, els 
costs de tallada, desembosc i transport són 
superiors al valor de la fusta. Queden així 
fora de l’oportunitat de gestió els regene-
rats postincendi de pinastre, les perxades 
de castanyer, i un 99% de la superfície de 
sureda que representa el 46% del territo-
ri estudiat, on l’aprofitament seria només 
possible amb l’aportació extraordinària de 
recursos econòmics. L’aprofitament en cap 
cas preveu explotar la fracció arbustiva ni 
diàmetres inferiors a 10 cm, sinó la revalo-
rització de la fusta de baixa qualitat.
 
Les oportunitats d’aprofitament més evi-
dents se situen en els àmbits situats a 
l’extraradi del massís, generalment pinedes 
secundàries generades per l’abandonament 
agrícola de la segona meitat del s. XX, avui 
dia molt capitalitzades i on trobem costs 
menors de transport i desembosc. 

L’aprofitament actual se centra en l’expor-
tació, mitjançant el port de Palamós, per a 
la producció d’energia elèctrica tot i així no 
cal deixar de banda l’objectiu de consum 
intern d’aquesta biomassa a partir de la 
implantació del consum tèrmic (industrial i 
residencial), que generaria ocupació, soste-
nibilitat econòmica i ambiental (es reduirien 
emissions de CO2).

Una segona vessant d’estudi es va centrar 
en la “Planificació estratègica, promoció i 
divulgació de l’aprofitament energètic de 
la biomassa forestal local als municipis de 
les Gavarres”, encàrrec que es va formalit-

zar a la consultoria Eco9 Serveis i Solucions 
Mediambientals.
 
L’anàlisi  ha consistit a valorar les possi-
bilitats de reconversió d’un total de 72 
instal·lacions d’equipaments públics dels 
20 municipis que integren el territori del 
massís de les Gavarres. S’han considerat 
també instal·lacions del mateix Consorci de 
les Gavarres i del CCBE. 

La tipologia d’equipament són generalment 
escoles bressol, escoles i pavellons munici-
pals i cal remarcar que del total de 72 pos-
sibles instal·lacions de calderes de biomas-
sa, 39 de les quals es podrien agrupar en 14 
xarxes de calor.
 
En total suposaria una demanda poten-
cial d’estella seca de 3.156 tones anuals 
(3.966 t verdes/any) amb un consum 
energètic estimat de 10.414 MWh i una po-
tència instal·lada estimada de 12.602 kW.

En la comparativa amb altres biocombus-
tibles sòlids o amb combustibles fòssils i la 
mateixa electricitat com a fonts d’energia, 
s’ha observat que la diferència de preu 
energètic és molt significativa i que l’aposta 
per una energia renovable i local, en aquest 
àmbit d’estudi, és un argument molt inte-
ressant que ha d’ajudar no tan sols a obte-
nir un estalvi econòmic, sinó que permetria 
generar llocs de treball directes i indirectes i 
contribuir a la gestió forestal. 

Hi ha en aquest territori un teixit d’empreses 
i propietaris forestals que en gestionen acti-
vament una part, i que  disposen d’una ca-

pacitat productiva i de distribució més que 
suficient. Amb una capacitat de producció 
d’estella classificada i de qualitat, que per-
metria una distribució i/o producció local 
per a l’autoabastiment de les instal·lacions 
municipals.

Del primer estudi s’estima que el poten-
cial de producció de biomassa dins l’àmbit 
d’influència del massís de les Gavarres és més 
que suficient per garantir un subministra-
ment sostenible d’estella forestal. El consum 
de biomassa en pes verd seria de poc menys 
de 4.000 tones d’estella humida; si compa-
rem amb el potencial d’extracció estimat per 
als propers 20 anys, només de fusta de tri-
turació hi ha una disponibilitat de 18.600 t/
anuals i de llenyes 18.048 t/anuals. 

L’estudi evidencia que el consum local de 
biomassa forestal primària és molt baix 
en les instal·lacions públiques, si bé se 
n’evidencia la implantació en processos in-
dustrials i en l’ús tèrmic per a granges. 

El principal escull no és la falta de viabi-
litat en l’amortització de les instal·lacions 
que es valora clarament positiva sinó la 
dificultat de finançament per part dels ens 
locals, per fer efectiu el canvi de la caldera i 
instal·lacions annexes.   

El resultat final d’aquest estudi indica un es-
talvi per a les 72 instal·lacions de 486.105 € 
anuals, un 63% respecte a l’ús de les fonts 
energètiques actuals. Aquest estalvi po-
dria ser encara major si s’aglutinessin les 
instal·lacions avaluades en les 14 xarxes de 
calor possibles. 
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Finalment, s’ha analitzat l’estalvi d’emis-
sions de CO2 que suposaria utilitzar estella 
forestal per calefactar els 72 edificis estu-
diats. Actualment s’emetrien unes 2.342 to-
nes de CO2 anuals a l’atmosfera. Utilitzant 
estella forestal s’emetrien 50,7 t CO2/any, 
un estalvi del 98%. 

Ambdós estudis es troben disponibles a la 
seu del Consorci de les Gavarres Monells. 

PROJECTE PER A LA PRESERVACIÓ, MI-
LLORA I DIFUSIÓ DELS VALORS NATU-
RALS DE L’ENP DE LES GAVARRES (2011-
2012): PREVENCIÓ D’INCENDIS A CAL 
DINERET (CELRÀ)
 
Amb aquests treballs el Consorci de les Ga-
varres, va donar suport a la iniciativa de 

gestió forestal conjunta de l’Associació de 
Propietaris de Boscos de Celrà constituïda 
el maig de 2009.

L’actuació tenia una clara voluntat demos-
trativa en un àmbit del massís on hi ha un 
clar dèficit de gestió forestal, vinculat a una 
estructura de la propietat molt fragmenta-
da. L’àmbit d’actuació amb 10 ha intervin-
gudes se situa en un punt estratègic per 
a la gestió d’incendis situat a la carena, a 
tocar de cal Dineret, en una estructura fo-
restal amb regenerat postincendi. 

Els treballs de millora forestal han consistit 
en una desbrossada de la fracció arbustiva, 
deixant sempre un mínim de coberta vege-
tal i respectant els peus d’arboç de major 
entitat. En segon terme s’ha fet una aclarida 

de millora de les alzines sureres, i una poda 
de les branques baixes. L’actuació principal 
ha estat l’aclarida de millora del pi pinastre, 
en una formació que es va calcinar el 1983, 
i on trobàvem una estructura forestal molt 
deficitària. S’ha retirat la fusta resultant de 
l’aclarida i s’ha triturat in situ amb desbrossa-
dora manual les restes de capçades. 

L’actuació ha permès fer d’aquesta massa 
forestal un bosc més robust a les sequeres, 
i especialment a l’elevat risc d’incendi de 
la zona i afavoreix l’evolució i consolidació 
cap al bosc originari, “la sureda”. Els tre-
balls s’han fet en la seva totalitat amb eines 
manuals (desbrossadora i motoserra), mit-
jançant un conveni de col·laboració amb la 
Fundació Privada Onyar la Selva, que té per 
objectiu la reinserció laboral de persones 
amb risc d’exclusió social. 

SUPORT A LA RAMADERIA EXTENSI-
VA PER AL MANTENIMENT DE PERÍ-
METRES D’INTERÈS EN LA PREVENCIÓ 
D’INCENDIS, SECTOR DELS METGES I 
FITOR

Des del Consorci de les Gavarres, s’ha di-
namitzat els respectius ajuts de la Genera-
litat de Catalunya per a dues explotacions 
ramaderes situades al bell mig del massís. 
L’objectiu és fomentar aquesta activitat del 
sector primari, allà on la pastura del sota-
bosc i antics camps de conreu contribueixi 
al manteniment d’àrees d’alt interès per a 
la prevenció d’incendis com són les zones 
segures entorn de Sant Cebrià de Lledó (els 
Metges) al terme de Cruïlles, i l’entorn de Fi-

0
20
40
60
80

100

140
160

120

Preu
Combustibles
Gasoil
Estella forestal

Font d’energia tèrmica

Pr
eu

 e
ne

rg
ia

 r
ea

l (
€M

W
/h

)

Electricitat

Gasoil C
GLP cisterna

Gas natural

Gas natural grans consumidors

Pellet de fusta verge en sacs

Pellet de fusta verge a granel

Estella compacta CEIP Vilaroja

Estella forestal

Estella industrial al 40%



19

tor amb les pastures de mas Cals, can Puig i 
can Juanola. 

La línia de suport es va iniciar en el sector 
de Fitor, on es va poder finançar el 2011 
el tancament amb pastor elèctric de diver-
ses unitats que engloben alhora pastures 
i massa boscosa gestionada. Alhora s’ha 
certificat una superfície mantinguda mit-
jançant pastura entorn de 43 ha. Aquesta 
línia d’acció es reedita el 2012 al sector dels 
Metges, i s’inclou un nou àmbit que englo-
ba els espais entorn de la rectoria de Fitor. 

EXECUCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS A LES GAVARRES 

Se segueix coordinant el grup de treball 
que es va constituir l’any 2008 sobre pre-

venció d’incendis a l’àmbit del massís de les 
Gavarres, amb una superfície aproximada 
de 38.000 ha. 

El grup de treball està coordinat pel Con-
sorci de les Gavarres i format pels engi-
nyers forestals de les comarques del Gi-
ronès i el Baix Empordà (DAAM), tècnics 
del GRAF i caps dels sis parcs de bombers 
de les Gavarres (Dep. d’Interior), membres 
del Cos d’Agents Rurals d’ambdues co-
marques (CAR-DAAM), tècnics de la Di-
putació de Girona i representants de la 
Federació d’Associacions de Defensa Fo-
restal (ADF) de les Gavarres.
 Les reunions permeten disposar d’un marc 
de treball per afrontar conflictes i coope-
rar per resoldre’ls i validar els treballs una 
vegada efectuats i coordinar els diferents 
agents.

Per part del Consorci de les Gavarres, cal 
destacar la recollida de tota la informació 
cartogràfica de les intervencions en preven-
ció d’incendis executades en els darrers anys 
pels diversos agents que operen al territori, 
i que superen de llarg les 1.000 ha forestals 
en els darrers 6 anys. Aquesta informació és 
cabdal per a la presa de decisions i permet 
fer tant preveure la necessitat d’esforç de 
manteniment, com orientar i prioritzar les 
inversions futures. La informació s’ha lliurat 
al Departament d’Interior, que manté així 
la seva Cartografia Operativa d’Emergències 
actualitzada.
 
En aquest marc de col·laboració el Consorci 
de les Gavarres ha donat suport tècnic i ha 

Ramat de Sant Cebrià de Lledó (els Metges).

col·laborat amb jornades de formació per 
a l’establiment del dispositiu de vigilància 
coordinat per la Federació d’ADF de les Ga-
varres. 

Formació dels participants a la campanya de 
vigilància contra incendis.
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Patrimoni natural i cultural

PROJECTE PER A LA PRESERVACIÓ, 
MILLORA I DIFUSIÓ DELS VALORS NA-
TURALS DE L’ENP DE LES GAVARRES 
(2011-2012): ELIMINACIÓ DE FLORA 
EXÒTICA

En el marc dels treballs finançats per la Di-
putació de Girona (DDGI) i l’Obra Social “la 
Caixa” es van fer efectius diversos treballs 
per al control i eliminació de rodals d’ailant 
(Ailanthus altissima) dins l’ENP de les Ga-
varres. Aquest arbre originari de l’est asiàtic 
es troba en un baix grau d’implantació dins 
el massís de les Gavarres, on potencialment 
podria ocupar molts ambients amb alt in-
terès de conservació, havent-se postulat 
com una de les espècies de flora exòtica 
amb prioritat de gestió.

Els àmbits d’actuació es van centrar a 
l’entorn de la riera de la Marqueta a can 
Sacot (la Bisbal d’Empordà), a l’entorn de 
bosc de can Perich a Celrà, al pla de la Tim-
ba (Sant Martí Vell), tot i que el major vo-
lum dels treballs se centrà en l’àmbit de la 
riera de Salenys, aigües avall de la font de 
Panedes (Santa Cristina d’Aro i Llagostera). 

Els treballs, efectuats en bona part amb 
col·lectius amb risc d’exclusió social, es van 
fer mitjançant la contractació del Centre 
Especial de Treball Tramuntana, que va 
portar a terme tant les feines d’esbrossada 
prèvia, com la tallada dels arbres i poste-
rior eliminació de les restes, una vegada 
degudament tractats. La mort de l’arbrat 
es va fer efectiva amb l’aplicació dins la 
soca d’un combinat de dos herbicides, in-
jectats, tasca per a la qual fou contractada 
l’Associació Galanthus, la qual disposava 
d’experiència en aquest tipus de treballs. 
El cost econòmic invertit en aquesta línia 
d’acció finançada per l’Obra Social de “la 
Caixa” va ser de 24.287 € (IVA no inclòs). 

PROJECTE PER A LA PRESERVACIÓ, 
MILLORA I DIFUSIÓ DELS VALORS NA-
TURALS DE L’ENP DE LES GAVARRES 
(2012-2013): RESTAURACIÓ FORESTAL 
DE PLANTACIONS D’EUCALIPTUS 

En aquesta anualitat els treballs finançats 
per la DDGI i l’Obra Social “la Caixa” van 
anar destinats a encetar una nova línia de 
gestió consistent en la recuperació d’espais 

forestals actualment ocupats per planta-
cions de creixement ràpid i concretament 
per Eucaliptus sp., que representen una su-
perfície superior a les 400 ha dins el massís. 
Gran part de les plantacions existents a les 
Gavarres actualment no tenen una viabili-
tat econòmica i els seus propietaris veurien 
favorable la recuperació del bosc originari. 
L’experiència va consistir a recuperar l’àmbit 
d’una plantació de 13,8 ha a la finca de 
can Ribot a Cassà de la Selva, en un es-
pai on s’identificaven diversos ambients i 
espècies de flora d’interès de conservació. 
L’experiència ha permès assajar una meto-
dologia consistent en l’aplicació d’un trac-
tament herbicida a les soques just després 
de tallar-les, i disposar així d’una estimació 
del cost a assumir per a la recuperació de 
l’estat previ a les plantacions. Una vegada 
aprofitada la fusta restant i tractades les 
soques, es va fer efectiva la plantació d’un 
total de 2.850 alzines sureres i 1.300 pins 
pinyers per afavorir la recuperació del bosc 
mediterrani. Les plantacions es van fer mit-
jançant la fundació privada Drissa i amb la 
participació de col·lectius de reinserció so-
cial. L’import econòmic invertit en aquesta 
línia d’acció va ser de 33.875,24 € (IVA no 
inclòs).   

SEGUIMENT D’UNGULATS

Aquest programa de seguiments iniciat 
l’any 2006 forma part d’un marc més am-
pli que té diversos espais naturals del ter-
ritori català. La col·laboració de les colles 

Plantacions Ribot.
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Pedra Dreta de les Tres Finques.

de caçadors del senglar de les Gavarres ha 
permès copsar any a any l’increment no-
tori de les poblacions de senglar, mentre 
la presència del cabirol i el mufló segueix 
essent anecdòtica. Durant les temporades 
2010-2011 i 2012-2013, 12 colles van apor-
tar dades de les batudes a les Gavarres i 
els resultats evidencien una dinàmica crei-
xent de la població, que amb les captures del 
2012-2013 s’estima una densitat 8,0 ind./100 
ha, malgrat l’allargament de les respectives 
temporades amb la finalitat de controlar la 
dinàmica ascendent de la població, les xi-
fres evidencien un increment de densitat si-
milar a l’observada en la resta d’àrees de se-

guiment. La densitat estimada entre l’inici 
del seguiment l’any 2006 amb 4,5 ind./100 
ha s’estima que s’ha doblat en tan sols set 
temporades, cosa que fa previsible un fort 
increment encara en el futur, que s’iguala 
amb les densitats de comarques veïnes com 
l’Alt Empordà i la Garrotxa. 
 

SEGUIMENT DE FAUNA ICTIOLÒGICA

En el període comprès entre el 2011 i el 
2013 s’ha continuat el seguiment de peixos 
i altra fauna aquàtica vertebrada iniciat el 
2007, si bé la disminució de recursos ha 
fet imprescindible la reducció del nombre 
d’estacions de mostreig, s’ha mantingut 
aquelles en què se centren els principals nu-
clis coneguts de les espècies més amenaça-
des, que coincideixen amb alguns dels trams 
fluvials amb millor estat de conservació.   

L’esforç de mostreig va continuar essent de 
tres ocasions a les 27 estacions: una de pri-
mavera, una de tardor i una altra d’hivern 
l’any 2011, i es va reduir a dues ocasions 
i un total de 20 estacions de mostreig el 
2012. 

Les conclusions dels seguiments d’aquestes 
dues anualitats són, a grans trets:

– L’hàbitat en les estacions de seguiment 
es manté estable i sense nous impactes 
respecte a estudis anteriors. En general 
es tracta de punts amb la qualitat de 
l’hàbitat de bona a molt bona en espais 
situats dins l’ENP. 

– El poblament de peixos, entès simple-
ment com el conjunt d’espècies presents, Alineació de pedres a la Serra d’en Cals.
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es manté estable a cada una de les masses 
d’aigua –rieres– objecte de seguiment. En 
aquests cursos fluvials no s’ha observat la 
desaparició de cap espècie íctica autòc-
tona comuna. Pel que fa a les espècies 
d’aparició esporàdica, totes exòtiques, no 
s’ha observat cap avanç en la seva pene-
tració cap al massís de les Gavarres. 

– En concret, pel que fa a l’espinós (Gas-
terosteus aculeatus), continua mantenint 
nuclis reproductors estables d’un any per 
l’altre al Daró, el Rissec, la riera del Vilar 
i el Bugantó. Si bé el reclutament de les 
poblacions ha estat molt alt, les severes 
condicions de l’estiatge han fet minvar 
fortament les poblacions de juvenils.

– El barb de muntanya (Barbus meridiona-
lis) s’havia recuperat també de la crítica 
situació demogràfica a la qual es va veure 
abocat durant els anys 2008 i 2009, però 
enguany ha tornat a baixar a densitats 
mitjanes o baixes arreu, tot i això con-
tinua essent present com a reproductor 
a totes les estacions on inicialment ja 
s’havia detectat i a tots els vessants de 
les Gavarres.

– La bagra (Squalius laietanus) continua 
present només al curs principal del Daró i al 
curs mitjà de la Verneda, on sembla man-
tenir-hi poblacions estables però en general 
amb estocs globalment baixos d’adults. 

– L’anguila (Anguilla anguilla) continua pe-
netrant 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 
probablement els seus nuclis estables ja 
coneguts al Daró i a la riera de la Verne-

da, si bé no ha estat detectat en el marc 
d’aquest seguiment.

ES DETECTA LA VESPETA DEL CASTANYER 

El passat mes d’abril de 2012, es va detec-
tar per primera vegada l’arribada d’un nou 
paràsit del castanyer a les Gavarres. D’origen 
exòtic i conegut com a vespeta del castanyer 
(Dryocosmus kuriphilus) produeix importants 
danys ja que provoca l’aparició de nombro-
ses gales que comprometen bona part de la 
capçada. 

Es tracta d’una plaga estesa per països veïns 
com França i Itàlia, i regulada a nivell euro-
peu per la Decisió de la Comissió de 27 de 
juny de 2006, relativa a les mesures provi-
sionals urgents per prevenir la introducció i 
propagació a la CE. Entre altres, comporten 
la immobilització de les partides de fusta 
de les zones infestades i la destrucció dels 
arbres en plantacions afectades.
 
La prospecció efectuada per part de 
l’administració competent de la Generalitat 
de Catalunya el juny de 2012 va evidenciar 
la presència a un bast territori, que inclou 
íntegrament la demarcació de Girona. 
 

DANYS FORESTALS PER EFECTE D’UNA 
INTENSA PEDREGADA

Una forta pedregada va afectar a mitjan ju-
liol de 2013 diversos sectors del massís de 
les Gavarres i altres àmbits propers del Baix 
Empordà. La forta intensitat de la pedre-
gada va produir danys forestals importants 

en alguns sectors del massís especialment al 
municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
de l’Heura, especialment en l’àmbit del pla 
de Banyeres. El mateix Cos d’Agents Rurals 
va poder delimitar durant el mes d’agost un 
àmbit de 90 ha on s’evidenciaven impor-
tants danys en pinedes, que afectaven espe-
cialment pi pinyer (Pinus pinea) i pi marítim 
(Pinus pinaster) i van comportar la mort de 
bona part de l’arbrat. 

SEGUIMENT DE LES OBRES DE SUBSTI-
TUCIÓ DE TORRES DE LA LÍNIA 110KV 
XIRGU-PALAFRUGELL A L’INTERIOR DE 
L’ENP GAVARRES

En relació amb projecte d’ENDESA de reno-
vació de les torres d’alta tensió de la línia de 
110 kV Xirgu-Palafrugell, els serveis tècnics 
del Consorci van informar l’Oficina de Tra-
mitació Ambiental de les mesures preventi-
ves a seguir. A més, es va fer el seguiment 
dels treballs en col·laboració amb l’empresa 
promotora i es va donar suport en la reso-
lució de les dificultats que van anar sortint.
 

LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA PO-
PULAR I LA CAIXA INTERESSADES EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE LA ZIE DE LES 
GAVARRES

El 2012 vam tornar a presentar un projecte 
a les subvencions atorgades per la Genera-
litat en conveni amb La Caixa. El projecte 
“Proposta de desenvolupament de la ZIE 
de les Gavarres. Construint ponts entre el 
patrimoni i la societat” va ser dotat amb 
17.000 €, la qual cosa ha representat la re-
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cuperació de la línia de gestió en patrimo-
ni cultural que s’havia vist afectada per les 
retallades. Amb aquest projecte hem iniciat 
un conjunt d’activitats pedagògiques cul-
turals amb escoles, hem fet el seguiment 
d’un estudi sobre etnomusicologia i hem 
organitzat activitats etnològiques de cap 
de setmana per a un públic familiar.

El 2013 hem volgut donar continuïtat a 
les actuacions a l’entorn de la ZIE amb la 
presentació d’un nou projecte “Re/Innovem 
la ZIE de les Gavarres”.  Amb aquest es ga-
ranteix la continuïtat de les activitats peda-
gògiques, el seguiment de la recerca sobre 
la calç a les Gavarres i l’agenda d’activitats 
familiars de difusió del patrimoni etnolò-
gic. Cal dir que el projecte, presenta com a 
innovació la implementació d’una App per 
mòbils que permetrà descarregar-se rutes 
per visitar els principals elements de la ZIE 
de les Gavarres.

http://www.gavarres.cat/ca/programa_d_
activitats_educatives.html

ELS APLECS A LES GAVARRES. PUNT DE 
TROBADA DELS AMICS DEL MASSÍS

Les esglésies de les Gavarres tenen avui una 
agenda consolidada de celebració d’aplecs. 
L’aplec de Fitor, de Sant Cebrià dels Alls, 
l’aplec del Roser o el de Santa Llúcia són 
alguns dels que podem aprofitar per pujar 
a les Gavarres i reviure les antigues festes 
religioses i veïnals. El Consorci, el 2011, va 
organitzar amb l’Ajuntament de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní el I Aplec de Santa 

Àgata del Coll. També hem continuat orga-
nitzant l’aplec de Sant Cebrià dels Alls, el 2011, 
dedicat al taller de cairons, que aniran desti-
nats al paviment de l’església; el 2012, dedicat 
a la recuperació de la lloella, una antiga trampa 
per resguardar la collita dels ratolins; i, el 2013 
a reflexionar sobre les diferents formes de tra-
ginar llenya que es donaven a les Gavarres i 
arreu: oberdades, forques, burros i biards.

ENTREGA DE LA PRIMERA I SEGONA FASE 
DE L’INVENTARI DE FONTS DE DIPSALUT

El primer trimestre del 2011 va finalitzar 
l’encàrrec de Dipsalut: “Les surgències 
d’aigua. Les fonts de les Gavarres. Fase I: 
recerca i inventari”. El resultat ha estat la 
documentació de 289 fonts a les Gavarres, 
102 de les quals es van visitar in situ i es 
van catalogar de nou. Els criteris de la vi-
sita van ser prioritzar aquelles fonts amb 
un ús públic, amb estima popular o amb 
alguna activitat d’explotació passada. De 
la Fase I, n’hem extret que 112 fonts que-
den properes a la xarxa de senders, que el 
80% estan mal senyalitzades i que 57 fonts 
són actives ja sigui de forma permanent o 
intermitent. Gràcies a la II fase desenvo-
lupada al 2013 hem pogut identificar les 
fonts d’alta freqüentació de les Gavarres i 
establir els criteris de gestió per garantir-ne 
un bon ús públic.
  

NOVA LÍNIA EN PATRIMONI ARQUEOLÒ-
GIC: CONVENI AMB LA UAB

El 2011 el Consorci va iniciar una nova lí-
nia de gestió amb el patrimoni arqueològic. 

Durant l’execució d’una franja de prevenció 
d’incendis es va entrar en conflicte amb di-
verses zones d’interès arqueològic com són 
el dolmen del doctor Pericot i el puig de la 
Borralla. Això va suposar el contacte amb 
un equip d’arqueòlegs de la UAB i actuar 
amb una excavació preventiva a la zona de 
la serra d’en Cals. Els resultats d’aquesta 
actuació estan publicats a les XI Jornades 
d’Arqueologia de la comarca de Girona 
(pàg. 83-89). El resultat de l’actuació fou 
la reafirmació de l’interès arqueològic de 
l’entorn del dolmen d’en Pericot i de la 
zona de la serra d’en Cals, cosa a tenir en 
compte per a futurs treballs forestals. La 
prospecció que es va dur a terme a l’àrea 
de treball va suposar un recull de 36 punts 
d’expectativa arqueològica (PEA). Fruit 
d’aquest contacte, el Consorci de les Ga-
varres i la UAB han dissenyat un programa 
arqueològic d’excavacions pels anys 2012-
2015: “El patrimoni arqueològic megalític 
al massís de les Gavarres: revisió, excavació 
i proposta per a la seva revalorització i di-
fusió utilitzant les TIC”.

El 2012-2013 han tingut lloc les primeres 
excavacions programades, les quals s’han 
centrat en el dolmen de la Taula dels Tres 
Pagesos. Aquest dolmen es trobava en un 
estat crític arrel de l’obertura de la pista 
forestal de can Cals a la Cavorca. Les inter-
vencions s’han subvencionat amb les ajudes 
del Departament de Cultura.

http://issuu.com/tribunadarqueologia/
docs/jornades_2012_a2a
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Educació, formació i recerca

CONVENIS DE PRÀCTIQUES

Amb la voluntat de participar en la forma-
ció de la gent jove, des de les oficines del 
Consorci de les Gavarres hem acollit estu-
diants de diferents especialitats perquè hi 
facin les pràctiques. Durant el 2011 hem 
tingut Àlex Morell, Anna Presas i Mariona 
Xirgo, de la Universitat de Girona. Aquests 
estudiants provenien dels estudis de Cièn-
cies Ambientals, Geografia i Turisme. Acollir 
aquesta diversitat de matèries és possible 
en un cas com el de la nostra oficina tèc-
nica, ja que gestionem el massís de forma 
pluridisciplinària. També hem acollit Aline 
Cros i Roger Casadevall, de l’Escola Forestal 
de Santa Coloma, i Pau Vilella, de l’Institut 
de la Bisbal. Durant el 2012 vam tenir Enric 
Sabrià i Mar Domingo. I, per últim, el 2013 
hem tingut a la Laura Rovira, guanyado-
ra del III Premi Assumpta Fabré Dachs i en 
Roger Amat, de l’Escola Forestal de Santa 
Coloma.

VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS D’EDU-
CACIÓ AMBIENTAL

Any rere any el Consorci ha continuat vet-
llant per mantenir una oferta educativa va-
riada i especialitzada en els diferents nivells 
educatius. Els resultats que presentem del 
2011 i 2012 s’entenen dins la conjuntu-
ra de crisi econòmica, ja que el sector de 
l’educació no ha estat una excepció de les 
retallades.

Durant el curs 2011-2012 can Vilallonga va 
rebre la visita d’un total de 2.070 alumnes, 
ja que l’escola Carrilet de Palafrugell va tre-
ballar les Gavarres com a eix temàtic del 
curs escolar. A dia d’avui ja disposem de 
les dades del curs 2012-2013, que registra 
les dades més baixes des que vam iniciar el 
ventall d’activitats pedagògiques que ofe-
rim a dia d’avui: 751 alumnes.

Pel que fa al 2013, tot i no haver acabat el 
curs escolar les reserves efectuades fins al 
moment ens donen a conèixer una lleuge-
ra recuperació. A mitjans del curs educatiu 
2013-2014 tenim previstos que uns 1.200 
alumnes visitin can Vilallonga.

Des del Consorci de les Gavarres continuem 
en la línia d’oferir activitats pedagògiques 
amb activitats especialitzades per a tots els 
cursos escolars per poder treballar diferents 
punts d’interès de les Gavarres: els boscos, 
els ocells, les rieres, el patrimoni cultural i 
un llarg etcètera. El llibret educatiu amb la 
relació d’activitats és consultable a través 
d’internet.

(http://www.gavarres.cat/ca/programa_d_
activitats_educatives.html)

Alumnes participant d’una activitat educativa del Consorci de les Gavarres.
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COL·LABORACIONS DEL CONSORCI AMB 
LES UNIVERSITATS

La Universitat de Girona ha instal·lat dues 
estacions experimentals a la finca de Can 
Vilallonga, en relació amb projectes de re-
cerca enfocats a estudiar la incidència del 
canvi climàtic sobre la vegetació. En una 
estació, la més propera a la casa, es treba-
lla amb plantes en contenidors, i a l’altra 
estació, a la zona dels solells d’en Barril, es 
treballa amb la vegetació natural de dues 
parcel·les forestals.

http://www.gavarres.cat/index.php?pagina
=91&noticia=403&idioma=1

Els alumnes de l’assignatura de Gestió 
d’espais naturals protegits de la Grau de 

Grup de joves treballant a l’estany de Monells de l’IRTA.

Ciències Ambientals de l’Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Vic van visi-
tar al novembre del 2012 i 2013 Can Vi-
lallonga així com els treballs d’eliminació 
d’eucaliptus a la finca veïna de Can Ribot.

Els alumnes de l’assignatura de “Boscos i 
societat” del Màster de Medi Ambient de la 
UdG van basar el seu treball en l’ordenació 
teòrica de diversos indrets de les Gavarres 
com l’entorn del Puig d’Arques o Sant Ce-
brià dels Alls.

CAMP DE TREBALL DE JOVES A LES GA-
VARRES

Durant la primera quinzena de juliol de 
2013 un grup de 24 joves de Catalunya va 
participar del primer camp de treball orga-

nitzat pels Minyons Escoltes i Guies amb la 
col·laboració del Consorci de les Gavarres. 
Els joves van treballar en la neteja de la font 
de les Mallenes, el molí d’en Frigola i la re-
cuperació de senders entre d’altres tasques. 
També van poder gaudir d’activitats de 
lleure i coneixement de l’entorn amb tallers 
d’astronomia, d’elaboració d’escombres de 
bruc o la visita al museu Terracotta. El mu-
nicipi que va acollir el camp de treball va ser 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 
que va cedir la seva zones esportiva per a la 
instal·lació del camp.

La voluntat del Consorci de promoure 
aquest camp de treball era la de recupe-
rar els camps de treball que durant els anys 
vuitanta i noranta s’havien organitzat a les 
Gavarres. Creiem que una experiència que 
combina el lleure amb activitats comuni-
tàries per a la millora de l’entorn i amb una 
importància social deixa a la gent jove un 
bon record sobre l’espai. Un camp de tre-
ball és també un mitjà de difusió de valors 
d’estima pel territori, de responsabilitat per 
a la seva conservació i d’esperit crític so-
bre el que succeeix al nostre voltant. Així 
doncs, esperem que el grup de participants 
del 2013 guardin un bon record de les Ga-
varres i que en el seu dia a dia actuïn amb 
sensibilitat i respecte vers el territori.

http://www.gavarres.cat/ca/1era_setmana_
del_camp_de_treball_a_les_gavarres.html
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Gestió de finques i ordenació de l’ús públic

RECTORIA DE FITOR. OBRES D’ADEQUA-
CIÓ DEL SERVEI DE BAR

Al llarg del 2011 s’han executat les obres 
d’adequació d’un bar a la Rectoria per donar 
acollida als visitants de l’espai. S’ha renovat 
la fossa sèptica per al sanejament de les ai-
gües residuals, s’ha perforat un pou nou, 
més profund que l’existent, per assegurar 
el subministrament d’aigua, s’han adequat 
les instal·lacions interiors per dotar-les de 
seguretat en cas d’incendis i adaptar-les a 
l’accés de minusvàlids, i s’ha remodelat la 
cuina per adequar-la a la normativa vigent.

REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECU-
TIU D’ADEQUACIÓ DE LA MASIA DE 
CAN VILALLONGA COM A CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DE L’ENP GAVARRES

L’arquitecte Lluís Pujol ha redactat el pro-
jecte arquitectònic per a l’adequació de la

masia de Can Vilallonga, a Cassà de la Sel-
va, com un dels futurs equipaments verte-
bradors de la gestió de l’espai natural. El 
projecte, de caire executiu, preveu les obres 
que han de permetre en el futur disposar de 
recepció de visitants, centre d’interpretació, 
botiga, aules, sala polivalent, serveis, apar-
cament, restaurant, despatxos i magatzems. 
Atesa la magnitud de la inversió el projecte 
es divideix en diverses fases d’execució.

NOU MASOVER A CAN VILALLONGA

Des de l’1 de novembre de 2012 Miquel 
Jover Benjumea, biòleg i doctorand en el 
Grup de Recerca de Flora i Vegetació de la 
UdG, és el nou masover de Can Vilallon-
ga. A més de les tasques de vigilància de 
la finca, en Miquel també dóna suport a 
les activitats d’educació ambiental, realit-
za ell mateix quatre activitats divulgatives 
de la programació anual del Consorci i 

Can Vilallonga.

s’encarrega del manteniment de l’entorn de 
la casa i de l’itinerari de l’aigua que trans-
corre per dintre la finca. 

PROJECTE PER A LA PRESERVACIÓ, MI-
LLORA I DIFUSIÓ DELS VALORS NATU-
RALS DE L’ENP DE LES GAVARRES (2011-
2012): Restitució dels danys de la nevada 
de 2010 a Can Vilallonga

En el marc dels treballs finançats per la 
DDGI i l’Obra Social “la Caixa” es van fer di-
versos treballs per a la restitució dels danys 
de la nevada del març de 2010. L’execució 
de les feines es va fer efectiva mitjançant 
l’establiment d’un conveni de col·laboració 
amb la fundació privada Mas Xirgo, que vet-
lla per a la integració laboral de col·lectius 
amb risc d’exclusió social.

Els treballs es van centrar en diverses uni-
tats de la part alta que corresponen prin-
cipalment a pinedes joves del regenerat de 
l’incendi de 1973, i de la tremoleda situada 
a tocar de la pista de les dues rieres. La su-
perfície gestionada en la intervenció corres-
pon aproximadament al 17 % de la super-
fície forestal de la finca amb una superfície 
planimètrica total de 42 ha. 

L’objectiu era, recuperar la viabilitat dels ca-
mins interns de la finca. Dins les unitats de 
gestió es va procedir a la retirada de la fusta 
dels arbres trencats, despuntats o arrencats, 
amb l’objectiu de facilitar futurs treballs, 
accelerar la regeneració de nous plançons i 
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Brigada 2011.

reduir l’elevat risc d’incendis que comporta-
va la gran acumulació de fusta morta. 

La fusta resultant del desembosc va ser api-
lada al límit del camí dels solells d’en barril, 
on va ser triturada per aprofitar-la poste-
riorment com a biomassa forestal primària, 
amb un volum de 641 tm. El cost total dels 
treballs per a la millora de l’àmbit forestal 
de la finca fou de 62.892 € (IVA no inclòs).
 

ELS PLANS D’OCUPACIÓ PERMETEN DIS-
POSAR DE BRIGADES DE MANTENIMENT 

Al 2011 el Consorci va aconseguir dos plans 
d’ocupació del Departament de Treball grà-
cies als que es va poder contractar dues 
brigades de 5 i 10 persones que durant 6 
mesos (de gener a juny i de juliol a de-

sembre de 2011) van dur a terme tasques 
de neteja de boscos i de vigilància contra 
incendis.

CONVENI AMB CATALUNYA CAIXA PER 
AL MANTENIMENT DE CAN PUIG
 
Dins el conveni de col·laboració entre Cata-
lunya Caixa (actualment Fundació Catalu-
nya – La Pedrera) i el Consorci de les Gavar-
res, s’ha seguit amb les tasques de millora 
i manteniment de la finca de Can Puig i 
especialment entorn de la Rectoria de Fitor. 
Les tasques de vigilància, de neteja i senya-
lització han estat essencials per al correcte 
funcionament d’aquest punt d’acollida de 
l’ENP de les Gavarres. Paral·lelament s’han 
dinamitzat un total de 10 visites guiades 
sobre diverses temàtiques (ho trobareu de-
tallat a l’apartat Organització d’activitats 
familiars).

En el marc del conveni ha estat possi-
ble donar suport a en Carlus Trijueque en 
l’adquisició d’un mínim d’infraestructures 
ramaderes, com una cleda i tancaments que 
contribueixen a facilitar el manteniment de 
l’entorn mitjançant pastura dirigida amb 
un ramat. 

Paral·lelament s’han fet efectius els treballs 
de manteniment de la plantació “Plantem 
el futur” que es va portar a terme el 2008, 
on s’han fet els treballs de desbrossada, 
repàs de tutors i retirada d’arbres morts i 
respectius tutors.

TREBALLS DE MANTENIMENT D’INDRETS 
D’ÚS PÚBLIC AMB COL·LECTIUS AMB 
RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Al llarg del 2012 i en el marc del projec-
te “Consolidació de brigada forestal” de la 
Fundació Drissa, entitat que treballa per a la 
inclusió social de malalts mentals severs, i que 
ha comptat amb el suport de l’Obra Social Caja 
Madrid, es van fer treballs de manteniment 
en diversos indrets d’interès etnològic (ZIE), 
la font Picant de Madremanya, la rajoleria 
del Mas Frigola, els aqüeductes de Can Vi-
lallonga, etc.

http://www.gavarres.cat/index.php?pagina
=91&noticia=406&idioma=1

Pins escapçats per culpa de la nevada a la part
alta de la finca de can Vilallonga.
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Difusió i comunicació

PREMIS LES GAVARRES 2011, 2012 I 
2013

Els Premis Les Gavarres 2011 es van celebrar 
al Centre Cívic Vicenç Bou de Castell-Platja 
d’Aro el dissabte 17 de desembre. L’acte 
va iniciar-se amb la presentació del llibre 
Gestió silvopastoral dels boscos mediterranis: 
el cas del massís de les Gavarres, fruit de la 
proposta de recerca premiada amb el guardó 
Joan Xirgo XVIII edició (Premis Les Gavarres 
2009). Els autors del treball són Albert Be-
salú, Josep López i Núria Simon. 

El cos principal de l’acte va ser l’entrega dels 
tres guardons que conformen els Premis Les 
Gavarres. El guardó Joan Xirgo XXI edició, 
dedicat a becar una proposta de recerca so-
bre les Gavarres amb 6.000 €, va ser atorgat 
a Maite Mer, autora de “Cants i tradicions 
musicals de les Gavarres. Recopilació i estudi 
del patrimoni musical”. El guardó honorífic 
Cirera d’Arboç en la seva XV edició, va ser 
entregat a Joan Botey. I, per últim, el Premi 
Assumpta Fabré II edició, dotat de 1.000 €, 
dues col·leccions “Biblioteca Lluís Esteva” i 
una activitat pedagògica per al centre, va 
ser concedit al treball de recerca “Estudi de 
l’alimentació de l’òliba (Tyto alba) a partir 
de l’anàlisi d’egagròpiles” de Mar Domingo, 
alumna de l’IES Joan Vicens Vives.

El Museu de la Terrissa de Quart va aco-
llir els Premis Les Gavarres 2012 celebrats el 
dissabte 1 de desembre. L’acte va iniciar-se 
amb la presentació del treball de Quim Pare-
des Gavarres, expressions d’un paisatge, gua-

nyador el XIX Premi Joan Xirgo (Premis Les 
Gavarres 2010). El dit treball és en format 
pel·lícula i es va presentar un breu tràiler. 
El XXII Premi Joan Xirgo va premiaramb 
5.000 €, la proposta de recerca titulada 
“El treball de la calç a les Gavarres: anàli-
si etnològica d’un ofici tradicional”, pre-
sentada per Jaume Badias. El Premi Cirera 
d’Arboç dedicat a destacar una trajectòria 
vital d’activitats realitzades a favor del mas-
sís de les Gavarres va distingir la tasca de Pep 
Matas. I, el Premi Assumpta Fabré Dachs III 
edició dotat amb 1.000 €, va premiar a Lau-
ra Rovira, autora del treball “Racons oblidats 
de Fitor”, de l’INS La Bisbal.

Per últim, els Premis Les Gavarres 2013 es 
van celebrar al Museu del Suro de Palafru-
gell, el dissabte 30 de novembre. Va obrir 
l’acte la presentació de la recerca guardona-
da amb el XX Premi Joan Xirgo dedicada a 
la senyoria feudal de la Vall d’Aro. La XXIII 
edició del Premi Joan Xirgo va premiar la 
proposta “El poblament de ratpenats de les 
Gavarres: catàleg i distribució”, presentada 
per Xavier Puig, amb 5.000 €. El XVII Premi 
Cirera d’Arboç va ressaltar la tasca realit-
zada per la Colla Excursionista Cassanenca 
(La Colla), en actiu des del 1957. Enguany 
a causa dels ajustaments de pressupostos 
no s’ha convocat el Premi Assumpta Fabré 
Dachs.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE GESTIÓ SIL-
VOPASTORAL DELS BOSCOS MEDITERRA-
NIS: EL CAS DEL MASSÍS DE LES GAVARRES

Durant la gala dels Premis Les Gavarres 
2011 vam presentar el 8è volum de la 
col·lecció “Biblioteca Lluís Esteva”. Els au-
tors, Albert Besalú, Josep López i Núria Si-
mon, estudien en aquest llibre el potencial 
silvopastoral de les Gavarres per proposar 
actuacions de gestió que amb el suport de 
la ramaderia ajudin assolir boscos més re-
sistents a pertorbacions com ara els incen-
dis forestals. Així, s’analitzen l’estat de la 
cabana ramadera, la potencialitat farratgera 
de la flora i vegetació del massís, la planifi-
cació i les actuacions que es duen a terme 
en matèria de prevenció d’incendis fores-
tals, com a informació de base per definir 
les àrees prioritàries de gestió i fer propos-
tes d’actuació.

L’estudi es pot fer extensiu als boscos medi-
terranis de terra baixa i vol servir també de 
recull de dades bàsiques d’interès silvopas-
toral en l’àmbit mediterrani.

(enllaç http://www.gavarres.cat/documents/
noticia/noticia167.pdf)

PRESENTACIÓ DE LA PEL·LÍCULA “GA-
VARRES. EXPRESSIONS D’UN PAISATGE”

El treball de Quim Paredes Gavarres. Expres-
sions d’un paisatge, resultat del XIX Premi 
Joan Xirgo, es va estrenar a l’Ateneu de Cel-
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finca de can Vilallonga a Cassà de la Selva. 
L’itinerari enllaça els cinc aqüeductes que hi 
ha a la finca, que formen part d’un complex 
sistema de reg que va a buscar l’aigua a un 
1,5 km del mas i que estan declarats com 
a zona d’interès etnològic. En les JEP del 
2012 es va proposar una visita per unir San-
ta Maria de Fenals d’Amunt (vella), que es 
troba a les Gavarres, i Santa Maria de Fenals 
(església actual), que es troba a la plana 
dins del municipi de Castell-Platja d’Aro.

En el marc de les Jornades de Medi Natural 
de la Caseta de la Devesa de Girona l’any 
2011, es va presentar la ponència “Diagnosi 
de l’estat dels hàbitats fluvials de la fau-
na aquàtica d’interès a l’EIN de les Gavar-
res”; el 2013 es van presentar els treballs 
de “Les fonts de les Gavarres”, “Quantifica-
ció del potencial de producció de biomas-
sa”, “Restauració forestal de plantacions 
d’eucaliptus” i “Treballs de control de flora 
exòtica. Eliminació de rodals d’ailants a les 
Gavarres”.

rà el gener del 2013. L’acte va comptar amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Celrà i 
del celler Mas Oller. La pel·lícula també es 
va poder veure a Girona Temps de Flors i al 
Gavarres Festival celebrat a Juià.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SENSE ANAR 
MÉS LLUNY

El passat 7 d’abril del 2011, va tenir lloc 
al castell de Benedormiens de Castell-
Platja d’Aro la presentació del llibre de 
Jaume Ramot Sense anar més lluny, diari 
d’un naturalista a les Gavarres. El llibre és 
la suma d’observacions dels canvis que se 
succeeixen en el nostre entorn en un any 
de gener a desembre. L’autor, a més a més, 
acompanya les cites amb dibuixos fets per 
ell mateix. La publicació del llibre ha estat 
possible gràcies al Consorci de les Gavarres, 
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i el 
Grup de Natura Sterna. 

PARTICIPACIÓ DEL CONSORCI DE LES 
GAVARRES AL PROGRAMA DIVENDRES 
DE TV3 

El programa Divendres de TV3 del 30 de 
gener del 2012 va visitar el poble de Cassà 
de la Selva. Aquest dia en concret es va fer 
una entrevista a Oriol Armet i Maria Piferrer, 
gerent i tècnica del Consorci de les Gavar-
res, respectivament, durant la qual es va 
proposar la visita als cinc millors indrets del 
massís. Gràcies a aquest programa els valors 

de les Gavarres van arribar a moltes llars 
catalanes, espai on conflueixen interessos 
naturals i culturals, com ho testimonia el 
fet que és el primer Espai Natural Protegit 
reconegut com a Zona d’Interès Etnològic.

(enllaç http://www.tv3.cat/vi-
deos/3926270/Les-Gavarres-patrimoni-
natural)

PARTICIPACIÓ EN JORNADES

Des del Consorci s’ha participat en les jor-
nades “L’Empordà, el paisatge com a actiu 
econòmic” del 2011 i del 2012 amb la xer-
rada sobre la gestió unificada dels espais 
naturals empordanesos i sobre la gestió dels 
boscos de les Gavarres, respectivament.
 
Presentació d’una ponència a les jor-
nades organitzades pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, a l’Escola de Capacitació 
Agrària i Forestal de Santa Coloma, sota el 
nom “Els estàndards de protocols de segui-
ment d’espècies amenaçades”,  en el marc 
del Pla anual de transferència tecnològica. 
La presentació es va titular “Un cas pràctic 
de seguiment: la flora d’interès a l’ENP les 
Gavarres”. En què es presentaren les noves 
dades de darreres prospeccions i acords de 
custòdia. 

En el marc de les JEP 2011 (Jornades Euro-
pees de Patrimoni), es va dur a terme una 
visita guiada per l’itinerari de l’aigua de la 
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ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS FAMILIARS

En conveni amb Catalunya Caixa el Consorci de les Gavarres va iniciar el 2011 un seguit 
d’activitats de difusió dels valors naturals i culturals de l’espai. Aquestes s’oferien el cap de 
setmana i anaven adreçades a un públic heterogeni i de totes les edats. Totes elles s’oferien 
a la Rectoria de Santa Coloma de Fitor, de la qual el Consorci de les Gavarres té la sessió. 
A partir del 2012, també vam organitzar activitats familiars en el marc dels projectes de desen-
volupament de les IE, que compten amb el suport econòmic de l’Obra Social de “la Caixa”.

ANY MES ACTIVITAT

2011 Abril Presentació del llibre El poble dels Centfocs. Ed. Sidillà, Coordinat per   
  Xavier Cortadellas
  Exposició de cistelleria
 Maig Les plantes remeieres de les Gavarres
  Exposició d’art pictòric actual: Gavarres de Javier Luján
 Juny Les activitats tradicionals al bosc de les Gavarres: les escombres de bruc
 Juliol Passejada a Fitor: tot pasturant el ramat
  Nit de llops a les Gavarres
 Agost La pela del suro
  Nit d’astronomia: pluja d’estels dels Perseids
  Els sons de la nit
 Octubre Els ocells de les Gavarres

2012 Març Taller de caixes niu i menjadores
 Abril Inauguració de l’exposició: “Terrissa de cuina, foc i taula”
  Taller -demostració de ceràmica de torn de peu
  Xerrada gastronòmica “Menjar a les Gavarres”
 Maig Els temps més remots de Fitor
  Vine a pasturar!
 Juny Vine a pasturar!
 Juliol Els sons de la nit
 Agost Les llàgrimes de Sant Llorenç
      Novembre  Els ocells de les Gavarres

2013 Abril Sortida de reconeixement de plantes típiques de les Gavarres
 Maig Anem a... les fonts de les Gavarres
 Maig Descobrim el Daró
 Maig Visita al paratge de Fitor: Vine a pasturar!
 Agost Les llàgrimes de Sant Llorenç
       Setembre Taller de fotografia
      Novembre Desembruta: Netegem el riu Daró

COL·LABORACIONS DEL CONSORCI EN 
PUBLICACIONS EXTERNES

Durant aquest trienni el Consorci de les Ga-
varres ha col·laborat en el butlletí DABA de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà i el Mu-
seu Terracotta de la Bisbal en els números 
7 (2012) i 8 (2013) amb els articles “Re-
flexions a l’entorn del efectes de la nevada 
del març de 2010” i “Premis Les Gavarres”.  
També es va publicar, el primer trimestre 
del 2013, al butlletí Catalunya Forestal, 
coordinat pel Centre de la Propietat Fores-
tal, l’article “Experiència pilot del grup de 
treball de prevenció d’incendis al massís de 
les Gavarres”.  

PRESÈNCIA DEL CONSORCI A LES XAR-
XES SOCIALS

Enguany el Consorci de les Gavarres ha 
renovat el web, en manté el disseny però 
en millora la presentació de la informació. 
L’objectiu ha estat aconseguir més visibili-
tat a internet i a les cerques que es fan des 
dels cercadors com Google.
 
També hem creat una pàgina de Facebook 
del Consorci de les Gavarres on poder crear 
xarxa amb el col·lectiu de gent interessada 
per les Gavarres.

www.gavarres.cat
www.facebook.com/consorcigavarres



Imatge de portada: cairons engruats a l’era de la rajoleria de can Frigola. Es coneix amb el nom 
d’engruar la part del procés d’elaboració en la qual es col·loquen les peces dibuixant una espiga amb 
l’objectiu d’assecar-se. Abans, però, s’han picat per fer-les planes i esbravat els costats per aconse-
guir un perfil net. Cal que la peça s’hagi deixat assecar un xic en el mateix lloc on ha estat manufactu-
rada, abans d’engruar-se i, per últim, s’enforna.

Imatge de contraportada: un motllo doble per elaborar rajoles. Antigament els motllos eren de 
fusta i no tenien cap element metàl·lic (cargols, claus, etc.). De motllos, n’hi havia de tantes tipologies 
com peces d’obra es feien.

L’elaboració de material per a la construcció i reforma d’habitatges ha estat documentada a les Ga-
varres pel testimoni físic dels 52 forns d’obra recollits en l’inventari de patrimoni “Gavarres: memòria 
i futur”. Al massís trobaven tot el material necessari: argila, aigua i llenya. Els primers forns eren de 
petites dimensions i anaven vinculats a un sol mas, amb el temps la voluntat de comercialitzar les 
peces va comportar l’engrandiment d’aquests forns. Un bon exemple és el cas de la rajoleria de can 
Frigola, la qual ha estat declarada zona d’interès etnològic amb nou elements més de les Gavarres. 
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Consorci per a la Protecció i la Gestió de
l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres


