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P R E S E N T A C I Ó
Presentació

En aquest document us presentem la me-
mòria d’activitats del Consorci de les Gavar-
res del període 2014-15, etapa que corres-
pon a la segona meitat del meu mandat com 
a president d’aquesta institució.

Els dos primers anys foren d’una gestió com-
plexa a causa de la crisi econòmica del sector 
públic que va afectar de ple la nostra insti-
tució. En canvi, el 2014 i el 2015, tot i les vi-
cissituds del moment, l’equip del Consorci ha 
estat capaç de rellançar el projecte Gavarres.
   
Al llarg d’aquests dos anys, i gràcies al fi-
nançament de la Diputació de Girona i a la 
Caixa, entre d’altres, hem dut a terme diverses 
actuacions de prevenció d’incendis arreu del 
massís, com ara a la zona del puig d’Arques, 
coll de la Ganga, a la carretera que va de 
Monells a Sant Martí Vell passant per Madre-
manya. També s’ha redactat per encàrrec de 
la Diputació de Girona un projecte execu-
tiu de la franja auxiliar de la carretera dels 
Àngels que feia molts anys que reclamaven 
els mitjans de prevenció i extinció d’incendis 
forestals.

Des del punt de vista de la conservació del 
patrimoni natural i la biodiversitat de les 
Gavarres, les accions s’han focalitzat en 
l’eliminació d’espècies de flora exòtica inva-

sora com ara l’ailant, la figuera de moro i 
el xuclamel del Japó, entre d’altres espècies. 
   
Respecte a la conservació del patrimoni cul-
tural de les Gavarres, s’ha pogut abordar a 
través d’un PUOSC la restauració d’un dels 10 
elements que foren inclosos dins de la decla-
ració de la Zona d’interès etnològic de les Ga-
varres, el pont Gran de la font Picant de Ma-
dremanya. També s’ha efectuat la col·locació 
del paviment de l’església de Sant Cebrià dels 
Alls amb uns rajols fets l’any 2011 a la V Cuita 
de la rajoleria del Mas Frigola.

Pel que fa a l’ordenació de l’ús públic, cal des-
tacar que gràcies a un ajut de la Generalitat 
de Catalunya s’han renovat un total d’uns 100 
senyals informatius dins de l’espai natural, els 
quals s’havien malmès amb el pas del temps.
 
Des del punt de vista del projecte educatiu 
del Consorci, en els darrers dos anys hem po-
gut reactivar-lo de nou i el nombre d’alumnes 
que han participat de les nostres activitats 
entre els cursos 2013-14 i 2014-15 s’ha situat 
en un total de 2.573.
 
Pel que fa al desenvolupament local, el Con-
sorci de les Gavarres i Natura Local han im-
plantat una aplicació de mòbil gratuïta en 
una dotzena de municipis. Aquesta aplicació 

permet en aquests moments fer unes cin-
quanta rutes de forma autoguiada per desco-
brir el patrimoni natural i cultural del massís.

Un altre aspecte a destacar és que el passat 
mes de juny de 2015 es va produir el tras-
pàs de les competències sobre medi natural i 
biodiversitat del Departament d’Agricultura 
de la Generalitat de Catalunya al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat. Aquest fet 
ha beneficiat el Consorci de les Gavarres atès 
que es tracta d’un departament de caràcter 
transversal, tal com és la institució que re-
presento. 

Finalment, cal dir que el mes de setembre del 
2015 vaig traspassar el meu testimoni com a 
president del Consorci de les Gavarres al vi-
cepresident tercer de la Diputació de Girona i 
alcalde de Llagostera, el Sr. Fermí Santamaria, 
que estic convençut que farà un magnífic pa-
per i sabrà donar un nou impuls al Consorci 
perquè segueixi creixent i consolidant-se com 
una entitat de referència al territori. 

Resto a la vostra disposició pel que calgui 
i sapigueu que després del pas per aquesta 
institució, en mi sempre trobareu algú re-
ceptiu als temes que afectin les Gavarres. 
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Estructura del Consorci
de les Gavarres

ANY 2014 (fins al 29-09-2015)
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. Josep Vidal Mias
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
 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 
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-Riembau  
 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 2014 (fins al 29-09-2015)    
COMISSIÓ EXECUTIVA

President Sr. Josep Perich Pons
Vicepresidència primera Sr. Miquel Calm Puig
Vicepresidència segona Sr. Xavier Rangel Martínez
Vocals:
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 Comarcal del Gironès Sr. Lluís de Manuel-Riembau   
 Muñoz
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural  Sr. Vicenç Estanyol Bardera

ANY 2015 (des del 29-09-2015)
CONSELL PLENARI

President Sr. Josep Fermí Santamaria
 Molero
Vicepresidència primera Sr. Joan Català Pagès
Vicepresidència segona Sr. Lluís de Manuel Rimbau   
 Muñoz
Vocals:
Ajuntament de Calonge Sr. Joan Caner Fernández
Ajuntament de Cassà de la Selva Sr. Emili Mató Palós
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro Sra. Dolors Guirado Iruela
Ajuntament de Celrà  Sr. Daniel Cornellà Detrell
Ajuntament de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l’Heura Sra. Elisabet Alsina Hugas
Ajuntament de Girona Sr. Carles Ribas Gironès
Ajuntament de Juià Sr. Carles Pagès Sala
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Sra. Gemma Pasqual Fabrellas  
Ajuntament de Llagostera Sr. Xavier Vilella Bayé
Ajuntament de Llambilles Sr. Josep M. Vidal i Vidal
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Ajuntament de Madremanya  Sr. Albert Peracaula
    Boschsacoma
Ajuntament de Mont-ras  Sr. Carles Salgas Padrosa
Ajuntament de Palafrugell  Sr. Xavier Rangel Martínez
Ajuntament de Palamós  Sr. Xavier Lloveras Balmaña
Ajuntament de Sant Martí Vell Sra. Ma Angels Vilà Sastre 
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro Sr. Joan Alcalde Alonso
Ajuntament de Torrent  Sr. Marc Garcia Garrido
Ajuntament de Vall-llobrega  Sr. Rufino Guirado Iruela
Ajuntament de Quart  Sr. Pere Cabarrocas Sitges
Consell Comarcal del Baix Empordà Sr. Rufino Guirado Iruela 
Consell Comarcal del Gironès  Sr. Lluís de Manuel-Rimbau  
    Muñoz 
Departament de Territori i Sostenibilitat Sr. Jordi Aurich Taberner
Departament de Territori i Sostenibilitat Sr. Jaume Vicens Perpinyà

ANY 2015 (des del 29-09-2015) 
COMISSIÓ EXECUTIVA 

President    Sr. Josep Fermí Santamaria  
    Molero
Vicepresidència primera  Sr. Joan Català Pagès
Vicepresidència segona  Sr. Lluís de Manuel Rimbau  
    Muñoz
Vocals:
Ajuntament de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l’Heura  Sra. Elisabet Alsina Hugas
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Sra. Gemma Pascual Fabrellas
Ajuntament de Palafrugell  Sr. Xavier Rangel Martinez
Ajuntament de Cassà de la Selva Sr. Emili Mató Palós
Ajuntament de Celrà   Sr. Daniel Cornellà Detrell
Departament de Territori i Sostenibilitat  Sr. Jaume Vicens Perpinyà

CONSELL DE COOPERACIOÓ 2014-15

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:
2014-15:

Oriol Armet Unzeta   Gerent 
Remei Llovet Balmaña  Auxiliar administrativa
Oriol Granyer i Manyà  Tècnic
Maria Piferrer Saurí   Tècnica

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 2014 

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

Temes tractats:
– Decrets de Presidència. Ratificació.

- Decret 23/2014, de 22/07/2014. Aprovació del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci de les Ga-
varres, per establir les condicions de col·laboració per portar a 
terme les actuacions de prevenció d’incendis forestals en aquelles 
àrees adjacents al massís de les Gavarres que guarden una estreta 
relació amb la prevenció d’incendis forestals dins el massís.
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- Decret 25/2014, de 28/07/2014. Contractació amb la Fundació 
Mas Xirgu de l’execució de les actuacions  incloses en el pro-
jecte “Treballs de prevenció d’incendis a municipis del Baix Em-
pordà, situats al nord del PPP G4 les Gavarres”, per un import 
de 10.818,89 € (IVA no inclòs).

- Decret 29/2014, de 03/10/2014. Aprovació projecte anome-
nat “Treballs de prevenció de grans incendis forestals i con-
trol d’espècies de flora invasora a l’ENP Les Gavarres ZEC ES 
5120010” amb un pressupost de 39.999,23 € i sol·licitud a la 
Diputació de Girona de subvenció exclosa de concurrència pú-
blica; assumpció del compromís d’executar el projecte així com 
compromís de realització de les actuacions de manteniment 
en els propers 10 anys fora de l’àmbit fluvial i 5 anys dins de 
l’àmbit fluvial.

- Decret 30/2014, de 08/10/2014. Sol·licitud a la Diputació de 
Girona d’un ajut fora de concurrència pública de 1.000 €, per 
al finançament d’una part del  Premi Joan Xirgo XXIV edició.

- Decret 33/2014, de 30/10/2014. Acceptació de la renúncia de la 
Sra. Maite Mer, guanyadora del XXI Premi Joan Xirgo de l’any 
2011, amb la proposta anomenada “Cants i tradicions musicals 
de les Gavarres. Recopilació i estudi del patrimoni musical”, i 
revocació del XXI Premi Joan Xirgo.

- Decret 38/2014, de 27/11/2014. Aprovació de la certificació pri-
mera i única de les obres d’adequació d’elements patrimonials 
a l’entorn de la xarxa de senders de les Gavarres: pont Gran de 
la font Picant de Madremanya incloses al PUOSC 325/2011 per 
un import de 59.764,24 €.

– Liquidació del  Pressupost de 2013. Informació.
– Compte General del 2013. Aprovació.
– Estat de tramitació del Pla Especial de les Gavarres. Informació.
– Modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres per 

a la seva adaptació a la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL). Aprovació inicial.

–  Aprovació del projecte executiu d’adequació de la masia de Can 
Vilallonga com a centre d’interpretació i educació ambiental de 
l’EIN de les Gavarres.

– Expedient de modificació de crèdit. Aprovació.
– Tancament del programa d’actuacions del 2014. Informació.
– Previsió de tancament del pressupost del 2014. Informació. 
– Pressupost per al 2015 i plantilla de personal. Aprovació.
– Operació Tresoreria 2015. Aprovació.
– Programa d’actuacions per al 2015. Aprovació.

– Modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres per 
a la seva adaptació a la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL). Aprovació definitiva.

– Informes de presidència
- Projecte educatiu del Consorci de les Gavarres
- Consolidació del projecte Natura Local
- Projectes de prevenció d’incendis en marxa
- L’Auditoria del  Forest Stewardship Council (FSC) anual 
- Estat del tràmit de declaració de les ZEC de la regió mediter-

rània 
- Celebració el 21 de setembre de la X edició de l’Aplec de Sant 

Cebrià dels Alls.
- Estat d’execució de les obres de rehabilitació del pont Gran de 

Madremanya.

COMISSIÓ EXECUTIVA 2014

Es va reunir en dues ocasions, el 5 de maig i el 15 de juliol.

Temes tractats:
– Resultat de la liquidació del pressupost de 2013. Informació.
– Compte General de 2013. Dictamen. 
– Marc pressupostari 2014-2017. Aprovació.   
– Incendi forestal de Vall-llobrega. Informació. 
– Actuacions de prevenció d’incendis que es duran a terme enguany. 

Informació.
– Col·laboracions amb diferents projectes. Informació.   
– Contractació del projecte de restauració del pont Gran de Madre-

manya. 
– Situació actual del Pla Especial de les Gavarres. Informació.
– Afectació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitza-

ció i sostenibilitat de l’administració local sobre el Consorci de les 
Gavarres. 

– Liquidació del  Pressupost de 2013. Informació.
– Compte General del 2013. Aprovació.
– Informació de l’estat de tramitació del Pla Especial de les Gavarres. 
– Modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres per 

a la seva adaptació a la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL). Informació.
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CONSELL PLENARI 2015

Es va reunir en tres ocasions, el 28 d’abril, el 29 de setembre per dur 
a terme la sessió constitutiva i el 15 de desembre.
Temes tractats:
– Decrets de Presidència. Ratificació.

– Decret 03/2015, de 16/01/2015. Disposar l’abonament al per-
sonal dependent del Consorci de les Gavarres (funcionaris i 
personal laboral), de les quantitats equivalents a la part pro-
porcional corresponent als primers 44 dies (24,04%) de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012, deixades de per-
cebre en aplicació del Reial decret 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat.

- Decret 05/2015, de 6/02/2015. Reduir el nombre de membres 
que formaran part del jurat del Premi Assumpta Fabre, 5a 
edició, en el marc dels Premis Les Gavarres 2015 als següents 
representants: 1 del Consorci de les Gavarres, 1 de la Diputa-
ció de Girona, 1 del Consell Comarcal del Baix Empordà, 1 del 
Consell Comarcal del Gironès, 1 del Consell de Cooperació del 
Consorci, 2 dels respectius centres de recursos pedagògics 
del Baix Empordà i el Gironès i els experts que considerin, 
depenent de les temàtiques dels projectes.

- Decret 09/2015, de 19/02/2015. Aprovació del projecte “El pa-
trimoni etnològic de les Gavarres a l’aula” redactat pels serveis 
tècnics del Consorci de les Gavarres amb un pressupost total de 
9.286,00 €. i sol·licitud al Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya d’un ajut de 3.646,00 € per al finançament 
del 39,26% del projecte “El patrimoni etnològic de les Gavarres 
a l’aula”.

- Decret 10/2015, de 19/02/2015. Aprovació del projecte “Exposi-
ció fotogràfica: les Gavarres, zona d’interès etnològic” redactat 
pels serveis tècnics del Consorci de les Gavarres amb un pressu-
post total de 14.200,00 € i sol·licitud al Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya d’un ajut de 7.100,00 € per 
al finançament del 50,00% del projecte “Exposició fotogràfica: 
les Gavarres, zona d’interès etnològic”.

- Decret 11/2015, de 19/02/2015. Liquidació del Pressupost 2014.
- Decret 14/2015 de 19/02/2015. Contractació amb la Fundació 

Privada Onyar-La Selva de l’execució de les actuacions incloses 
en el projecte “Treballs de prevenció de grans incendis forestals 

a les Gavarres. ZEC ES 5120010. Any 2015”, per un import de 
23,547,00 € (IVA no inclòs).

- Decret 16/2015 de 27/02/2015. Contractació amb l’empresa 
Construccions Lagraña-Bravo SL de l’execució dels treballs de 
pavimentació de la nau principal de l’església de Sant Cebrià 
dels Alls, a Cruïlles, per un import de 5.142,79 € (IVA no inclòs).

- Decret 18/2015 de 12/03/2015. Contractació amb l’Associació 
Galanthus, Centre per a l’Estudi i Divulgació del Medi Ambient, 
dels treballs de control de flora invasora a l’Espai natural pro-
tegit de les Gavarres per al 2015, per un import de 5.687,15 € 
(IVA no inclòs).

- Decret 19/2015 de 12/03/2015. Aprovació de l’adhesió del Con-
sorci de les Gavarres a la  Comunitat de Recerca Estratègica en 
Patrimoni Cultural de la UABCei (CORE), en qualitat de mem-
bre col·laborador.

- Decret 22/2015 de 16/03/2015. Incorporació del finançament 
afectat.

- Decret 23/2015 de 16/03/2015. Generació de crèdit per major 
ingressos.

– Compte General 2014. Aprovació.
– Traspàs del certificat de gestió forestal conjunta FSC del Consorci 

de les Gavarres a l’Associació de Gestors Forestals de les Gavarres. 
Ratificació. 

– Pròrroga del contracte de prestació del servei de vigilància de Can 
Vilallonga. Aprovació. 

– Modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres per 
a la seva adaptació a la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (LRSAL). Aprovació definitiva. 

– Constitució del Consorci de les Gavarres.
– Elecció del president i dels vicepresidents del Consorci de les Ga-

varres.
– Nomenament dels membres de la Comissió Executiva del Consorci 

de les Gavarres.
– Nomenament del gerent, el secretari, l’interventor i el tresorer del 

Consorci de les Gavarres.
– Compte General 2014. Aprovació.
– Informació de l’expedient de modificació dels estatuts del Consorci 

de les Gavarres per a l’adaptació a la Llei de racionalització i sos-
tenibilitat de l’Administració local (LRSAL).

– Tancament del programa d’actuacions del 2015. Informació.
– Previsió de tancament del pressupost del 2015. Informació. 
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– Programa d’actuacions per al 2016. Aprovació.
– Pressupost per al 2016 i plantilla de personal. Aprovació.
– Operació Tresoreria 2016. Aprovació.
– Informació sobre l’expedient de modificació dels estatuts del Con-

sorci de les Gavarres per a l’adaptació a la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local. 

– Informes de Presidència:
– Futur contacte amb l’alcalde de Forallac per tractar de la reincor-

poració del municipi de Forallac al Consorci.
– Contactes amb el Consorci Ardenya-Cadiretes. 
– Visita a diferents indrets de les Gavarres, el passat 7 de desembre.
– Lliurament dels Premis Les Gavarres 2015 a Palamós.
– Inauguració de l’exposició fotogràfica de les Gavarres a Quart.

COMISSIÓ EXECUTIVA 2015

Es va reunir en una ocasió, el 15 de desembre per dur a terme la 
primera sessió de la nova comissió executiva.

Temes tractats:
– Constitució i règim de sessions de la comissió executiva. Aprovació.
– Decrets de Presidència:

- Decret 34/2015, de 21/09/2015. Disposar l’abonament al per-
sonal dependent del Consorci de les Gavarres (funcionaris i 
personal laboral), de les quantitats equivalents a la part pro-
porcional corresponent als primers 44 dies (24,04%) de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012, deixades de per-
cebre en aplicació del Reial decret 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat.

- Decret 35/2015, de 24/09/2015. Sol·licitud al Departament de 
Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona d’un ajut 
fora de concurrència pública de 1.000 €, per al finançament 
d’una part del  Premi Joan Xirgo XXV edició.

- Decret 39/2015, de 12/11/2015. Aprovació del document de 
cooperació i coordinació amb agents del territori entre l’entitat 
AD’INICIATIVES SOCIALS i el Consorci de les Gavarres per rea-
litzar activitats de promoció, direcció i gestió de programes 
i serveis psicosocioeducatius, dintre dels Projectes Singulars, 
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

- Decret 40/2015, de 23/11/2015. Aprovació del projecte “Accions 
per a la conservació de l’Espai natural protegit les Gavarres 
ZEC ES 5120010, 2015-2016”, redactat pel biòleg Enric Bisbe 
Company, que té un pressupost de 39.998,55 €, i sol·licitud a la 
Diputació de Girona (Departament de Medi Ambient i Territori) 
d’una subvenció exclosa de concurrència pública pel mateix 
import de 39.998,55 € (IVA inclòs).

- Decret 44/2015, de 10/12/2015. Aprovació de la modificació de 
crèdit 03/2015, en el pressupost vigent.

Nau central de l’església de Sant Cebrià dels Alls amb el nou terra de 
cairons.
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Memòria econòmica de l’exercici 2014/2015

El període del 2010 al 2013, el Consorci 
de les Gavarres va patir la crisi econòmica 
d’una forma molt severa, amb unes reta-
llades generalitzades de les aportacions 
dels diferents membres de la institució 
(exceptuant la dels municipis) que varen 
reduir el pressupost anual de la institució 
a la meitat. 

Amb els pressupostos del 2014 i 2015 
s’ha aconseguit parar la dinàmica de les 
retallades dels darrers exercicis i ambdós 
pressupostos s’han situat al mateix nivell 
que el de l’exercici 2013. Aquest aspecte 
ens ha permès començar a pensar en la re-
construcció de la institució tot i que els 
recursos existents segueixin essent molt 
escassos.

Del pressupost d’ingressos, cal destacar-ne 
la diversificació de les línies d’ingressos,  el 
nombre total d’institucions públiques que 
fan aportacions o donen subvencions al 
Consorci és de 23, pel que fa al tercer sec-

tor hem rebut aportacions de dues  funda-
cions i també hem comptat amb ingressos 
procedents de dues empreses, les quals 
han fet encàrrecs de serveis al Consorci 
(aspecte que es veu reflectit a la partida 
d’ingressos diversos). 

A part de les aportacions ordinàries dels 
diferents membres, cal destacar que en 
els darrers dos anys s’han incorporat no-
ves línies de subvenció del Departament 
de Cultura, i el 2014 es va fer l’obra del 
pont Gran de Madremanya gràcies a una 
subvenció del PUOSC i de la Diputació de 
Girona. 
 
Pel que fa al pressupost de despeses, s’ha 
seguit amb la mateixa dinàmica que en els 
darrers anys i s’ha executat d’acord amb 
el pressupost d’ingressos sense generar cap 
tipus de dèficit. 

Cal remarcar que a part del pressupost que 
ha mobilitzat directament el Consorci, al 

llarg d’aquests dos anys també s’han fet 
actuacions promogudes i dirigides des de 
la institució que han tingut un finança-
ment que no ha estat comptabilitzat dins 
del pressupost. Per posar-ne uns exemples, 
el 2014 es varen invertir 70.000 € en la 
gestió forestal de la finca de Can Vilallon-
ga gràcies a un ajut del DAAM a l’Incasòl o 
es varen executar unes franges de preven-
ció d’incendis a la carretera de Monells a 
Sant Martí Vell amb el finançament directe 
des de la Diputació de Girona i sota la di-
recció del Consorci. També s’ha implantat 
en 12 municipis una aplicació de mòbil per 
descobrir el patrimoni natural i cultural 
del massís que ha rebut el finançament 
dels ajuntaments implicats i l’execució 
dels camps de treball que s’han fet a les 
Gavarres.

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2014 2015
 Drets reconeguts

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  16.647,81 8.372,49
Ingressos Projecte Educatiu 8.767,20 2.969,50
Ingressos Diversos 6.965,26 4.759,40
Venda Publicacions 915,35 643,59
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PRESSUPOST DESPESES 2014 2015  
 Obligacions reconegudes

Despeses personal 179.198,35 171.758,73 
Despeses en béns corrents i serveis 159.783,27 110.349,53
Despeses financeres 2.924,23 2.044,68
Transferències corrents 6.000,00 5.000,00
Inversions reals 62.608,61 38.958,50

TOTAL EXERCICI 410.514,46 328.111,44

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 254.786,70 285.830,20
Departament d’Agricultura. Aportació Pla Actuacions 108.563,36 108.113,36
Departament de Cultura Projecte ZIE 16.000,00 10.000,00 
Departament de Cultura. Subvencions iniciativa cultural 9.014,00 3.837,60  
Departament de Governació. Premis Les Gavarres  1.000,00
Diputació de Girona. Aportació anual 41.000,04 41.000,00
Diputació de Girona. Incendis i Biodiversitat 16.000,00 47.589,23
Aportació Diputació. Ingressos Projecte Educatiu  4.151,00 1.618,00
Consells Comarcals. Aportació Anual 00,00 00,00
Consells Comarcals. Ingressos Projecte Educatiu 727,00 132,50
Aportacions Premis Les Gavarres 3.400,00 3.500,00
Aportació Ajuntaments 46.816,17 46.816,17
Aportació Ajuntaments. Fons Cooperació Local 3.115,13 18.223,34
Fundació Catalunya La Pedrera 6.000,00 4.000,00

INGRESSOS PATRIMONIALS 3,03 2,38
Interessos Actius 3,03 2,38

TRASFERÈNCIES DE CAPITAL 66.070,40 27.627,43
Departament d’Agricultura. Aportació Pla d’Actuacions 11.444,00 11.444,00
Departament d’Agricultura. Subvencions EINs  16.183,43
Departament Governació. Restauració pont Gran de Madremanya 46.626,40
Diputació de Girona. Restauració pont Gran de Madremanya 8.000,00 

TOTAL EXERCICI 337.507,94 321.832,50
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Notícies destacades

ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

El mes de juny de 2015 es va produir el tras-
pàs de les competències sobre medi natural 
i biodiversitat del Departament d’Agricultura 
al Departament de Territori i Sostenibi-
litat (DTES) de la Generalitat de Catalu-
nya. A partir d’aquest moment el DTES és 
l’interlocutor de la Generalitat amb el Con-
sorci. Això implica passar a dependre d’un 
departament de caràcter més transversal, la 
qual cosa s’ajusta a la realitat del Consorci.

Paral·lelament, amb l’entrada en vigor de 
la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (LRSAL 27/2013), el Con-
sorci ha quedat adscrit de facto a la Generalitat 
de Catalunya i al llarg dels propers mesos cal-
drà que es tramiti l’aprovació d’uns nous esta-
tuts que s’adeqüin a aquesta nova legislació.

http://www.gavarres.cat/ca en_suspens_
l_adaptacio_del_consorci_de_
les_gavarres_a_la_nova_llei_estatal_d_
austeritat_lrsal_perque_la_generalitat_
no_n_ha_tramitat_l_adscripcio.html 

NOU PRESIDENT DEL CONSORCI

El 29 de setembre de 2015, durant la cele-
bració del ple de constitució del Consorci 
de les Gavarres, es va acomiadar el que fins 
aquell moment havia estat el president del 
Consorci, el Sr. Josep Perich, i es va elegir el 
nou president de la institució, el Sr. Fermí 
Santamaria, vicepresident tercer de la Dipu-
tació de Girona i alcalde de Llagostera.

Tal com va exposar el dia del ple de cons-
titució la Sra. Marta Subirà, directora 
general de Polítiques Ambientals i Sos-
tenibilitat, l’aposta per la figura del Sr. 
Santamaria com a president del Consorci 
és per donar-li la màxima transcendència 
política a la institució, situant a la pre-
sidència un vicepresident de la Diputació 
i alcalde d’un dels 20 municipis. A més 
a més, es tracta de l’alcalde d’un muni-
cipi que es troba a cavall entre dos es-
pais naturals que tenen un consorci de 
gestió, els massissos de les Gavarres i de 
l’Ardenya, i que per tant pot tenir un pa-
per d’integrador territorial. 
   
http://www.gavarres.cat/ca/el_sr._fermi_
santamaria_vicepresident_3_de_la_
diputacio_de_girona_i_alcalde_de_
llagostera_nou_president_del_consorci_de_
les_gavarres.html     

RESTAURACIÓ DEL PONT GRAN DE LA 
FONT PICANT DE MADREMANYA.
ZIE (BCIN)

El 31 de gener de 2015 va tenir lloc la 
inauguració de les obres de rehabilitació 
del pont Gran de la font Picant de Ma-
dremanya dutes a terme el 2014. L’acte 
va comptar amb la presència del conseller 
Ferran Mascarell. L’arquitecte, el senyor 
Lluís Pujol, signa un projecte que respecta 
els elements originals del pont i garanteix 
l’estabilitat i seguretat del pont al trànsit 
rodat i a peu. Les obres executades per 
l’empresa Burgos Gasull SL han tingut el 
finançament del PUOSC, la Diputació de 
Girona, el Departament d’Agricultura, Ra-

maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
i el mateix Consorci de les Gavarres.

L’obra s’ha dut a terme en un element 
declarat Zona d’interès etnològic (ZIE), 
la qual equival a un bé cultural d’interès 
nacional (BCIN). També cal afegir que el 
projecte va ser seleccionat per als 18ns 
Premis d’Arquitectura de les comarques 
gironines i forma part de l’exposició fo-
togràfica resultant, juntament amb 15 
projectes més.   

http://www.gavarres.cat/ca/inauguracio_
de_la_restauracio_del_pont_gran_de_la_
font_picant_de_madremanya.html 

http://www.gavarres.cat/ca/la_restauracio_
del_pont_gran_de_madremanya_entre_els_
seleccionats_als_premis_d_arquitectura_de_
les_comarques_gironines_d_aquest_any.
html 

ARTICLE AL ‘NEW YORK TIMES’ DEL 
PROJECTE FROM BARK TO BOTTLE

El projecte “From bark to bottle” neix de 
la fundació nord-americana Cork Forest 
Conservation Alliance i l’empresa espanyo-
la Two birds one stone amb la voluntat de 
donar a conèixer el món del suro i els be-
neficis socials, econòmics i mediambientals 
que representa per a les suredes i la societat 
que les envolta. El mitjà per aconseguir-ho 
són quatre edicions anuals d’un viatge eco-
turístic per les principals zones sureres de 
la península Ibèrica. El Consorci de les Ga-
varres participa en el projecte com a agent 
local per a l’etapa de Catalunya. 
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La notícia del projecte ecoturístic va 
aparèixer al NYTimes el juliol del 2015 i 
va tenir un efecte immediat en les edicions 
del 2016. 

Així doncs, gràcies a aquest projecte di-
fondrem el producte surer de les Gavarres 
a un públic nord-americà i el rèdit econò-
mic que es generi revertirà en projectes 
de conservació mediambiental al massís 
de les Gavarres.

http://www.gavarres.cat/ca/un_projecte_
internacional_on_hi_participa_el_
consorci_de_les_gavarres_surt_publicat_
al_ny_times.html 

INCENDIS FORESTALS A LES GAVARRES 
2014 - 2015

En aquests dos anys l’incendi més important 
a les Gavarres ha estat a Vall-llobrega. El mes 
de març de 2014 començava l’incendi el qual 
acabaria cremant 359,21 ha i afectant quatre 
municipis: Vall-llobrega (17,36%), Calonge 
(40,11%), Palamós (36,4%) i Forallac (6,13%). 
El 16 de març es donaren unes condicions 
meteorològiques que afavoriren la propaga-
ció del foc: altes temperatures, baixa hu-
mitat relativa i vent de tramuntana de més 
de 80 km/h. Això sumat a l’acumulació de 
llenya seca provinent encara de la nevada 
del 2010 va fer que el foc es desplacés rà-
pidament. El fet, però, que el cap del foc 
avancés en sentit NE, en direcció a Calonge 
i no cap a l’altiplà de Fitor, va evitar una 
major afectació del massís de les Gavar-
res. Tot i així, el 72% de la zona afectada 
està declarada Xarxa Natura 2000, dins de 
l’Espai natural protegit de les Gavarres.

Un total de 62 dotacions de bombers (8 
d’elles aèries) van treballar en les tasques 
d’extinció de l’incendi, juntament amb 
efectius de l’ADF local, les quals s’allargaren 
un dia i mig.

El mes de maig del 2014 hi va haver un 
altre incendi a Madremanya en una zona 
propera a les Gavarres. Aquest foc va afec-
tar 10 ha.

El 2015 es van registrar dos incendis a la 
comarca del Gironès, els quals afectaren les 
Gavarres. El primer fou al juliol a la zona de 
les Pedreres de Girona. El foc va començar 
al camí de darrere del cementiri a la Font 
de la Pólvora; 67 dotacions de bombers (15 
d’elles aèries) treballaren en l’extinció, jun-
tament amb efectius de l’ADF, els Agents 
Rurals, els Mossos d’Esquadra i la Policia 
Local. Es van haver de desallotjar prop de 
100 veïns dels barris de Sant Daniel, Torre 
Gironella i Torre Alfons XII. L’incendi va es-
tar actiu de les quatre de la tarda fins a un 
quart de set de la matinada del dia següent, 
quan es va donar per controlat. En total 
cremaren 36 ha.

Setze dies després d’aquest incendi, a 
l’agost, es va declarar un segon incendi a la 
carretera GIV-6703. Aquesta carretera és la 
que puja al santuari dels Àngels i l’incendi 
començà en el quilòmetre 2, prop de Can 
Mascort. Treballaren en l’extinció 17 dota-
cions de bombers. Gràcies a la seva ràpida 
gestió va cremar 1,6 ha. Es va declarar a les 
14.45 h i a les 18.00 h ja es va donar per 
controlat. 

http://www.gavarres.cat/ca/incendi_
forestal_del_diumenge_16_de_marc.html 

ACCIÓ DE NETEJA AL RIU DARÓ

Dins la campanya Desembruta organitzada 
per la Fundació Prevenció de Residus i de 
Consum, va tenir lloc el dissabte 5 d’abril 
del 2014 una trobada voluntària per nete-
jar el riu Daró. El Consorci de les Gavar-
res va actuar com a coordinador de zona 
i l’acte va comptar amb uns 500 volun-
taris de l’entitat Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya. També van col·laborar amb 
l’acció de neteja els ajuntaments de la Bis-
bal i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 
l’Heura, els Agents Rurals del Baix Empordà 
i l’Associació Retorna. 

El resultat fou la retirada de 14 tones de 
deixalles (ferralla, runa, aparells elèctrics, 
mobles...) abocades de forma incontrolada 
en un tram de 2 km del riu Daró. 

http://www.gavarres.cat/ca/accio_de_neteja_
al_riu_daro_gavarres.html 

PROCÉS DE REDACCIÓ DEL PLA
ESPECIAL DE L’ENP GAVARRES

A principis del 2014, després del procés 
participatiu final amb tots els ajuntaments 
implicats, el Consorci de les Gavarres va 
donar per tancat l’encàrrec de redacció de 
l’esborrany del document del Pla Especial. 
Aquest s’ha traspassat a la Direcció General 
de Medi Natural, aleshores al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, perquè n’assumís la tramitació.
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Gestió forestal i prevenció d’incendis

FOMENT DEL SILVOPASTORALISME

En qüestions silvopastorals el Consorci de 
les Gavarres actua com a intermediari entre 
el Servei de Gestió Forestal de la Genera-
litat de Catalunya i el territori. L’objectiu 
de la nostra entitat i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació és donar un retorn a aquells pastors 
que amb el seu ramat fan un servei al 
massís mantenint estructures de prevenció 
d’incendis.

El 2014 a la zona dels Metges i el seu en-
torn es va fer el manteniment amb pastura de 
48,5 ha i es van sembrar 6,5 ha de prats. Així 
mateix, a la zona de Fitor i el seu entorn es 
van definir i executar treballs de manteniment 
amb pastures sobre 59,5 ha. També aquest 

any es va comptar amb un ajut de la Dipu-
tació de Girona dirigit al ramat de Fitor. La 
finalitat fou la sembra de civada i trepadella 
en unes 9 hectàrees.

El 2015 s’ha continuat amb les feines de 
control de combustible mitjançant pastures 
a la zona dels Metges i Fitor.

DICTAMEN SILVOPASTORAL A CAN
VILALLONGA

Amb l’objectiu d’orientar millor la gestió 
silvopastoral de la finca, el 2014, es va en-
carregar un dictamen a l’agrònom Ferran 
Pauné, expert en la matèria. L’informe diag-
nostica la situació actual de l’explotació, fa 
la caracterització del sòl, proposa possibles 

millores, tant edàfiques com de les espècies 
cultivables i elabora una proposta de full de 
cultiu. El dictamen ha servit per fer el 2015 
una prova d’enriquiment amb lleguminoses 
en una part dels prats, així com també per 
millorar la comunicació amb el ramader i la 
gestió agronòmica que fa de la finca.

PROJECTE DE TREBALLS DE MILLORA 
FORESTAL A CAN VILALLONGA 

L’INCASOL, propietari de la finca de Can Vi-
lallonga, gràcies a un ajut del Departament 
d’Agricultura en concepte d’arranjament 
de superfícies greument danyades per la 
nevada, va intervenir el 2015 en la gestió 
de 57 ha forestals. Els serveis tècnics del 
Consorci de les Gavarres van redactar el 
projecte executiu i van fer la direcció fa-
cultativa de l’obra. Els treballs van consistir 
a enretirar i esmicolar l’arbrat mort i les 
capçades trencades, i a desbrossar el matoll 
ajagut per la neu. Com a resultat es posa a 
l’abast del ramat de la finca noves superfí-
cies per pasturar.

GESTIÓ DE LA FINCA DE CAN PUIG DE 
FITOR

Aquests dos anys s’ha renovat el conveni 
entre el Consorci de les Gavarres i la Fun-
dació Catalunya - La Pedrera per a la gestió 
de la finca de Can Puig de Fitor. En aquest 
sentit, el Consorci ha dut a terme actua-
cions de millora d’aquesta finca en termes 
de promoció del silvopastoralisme, preven-
ció d’incendis, aplicació de l’instrument 
d’ordenació forestal i inclusió de la finca en 
el grup de certificació FSC de les Gavarres.

Ramat pasturant a la zona dels Metges.
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TREBALLS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
EXECUTATS AL PERíMETRE DE PROTECCIÓ 
PRIORITàRIA

El primer trimestre del 2014 es va dur a 
terme una nova intervenció de preven-
ció d’incendis al punt estratègic de ges-
tió d’incendis forestals a la zona del puig 
d’Arques. Es va intervenir sobre un total de 
17 ha que conformen una franja de 4 km 
lineals en el punt de confluència de diverses 
carenes i que pot donar servei a focs de di-
ferents components (nord, sud i sud-oest). 
Al llarg del 2015 s’han fet els treballs de 
manteniment per conservar la funcionalitat 
d’unes 22 ha forestals de franges amb baixa 
càrrega de combustible a l’eix de la carrete-
ra del coll de la Ganga i el seu entorn.

Ambdós projectes han estat finançats per la 
Diputació de Girona i la Caixa. La seva exe-
cució s’ha fet íntegrament amb col·lectius 
en risc d’exclusió social.

REDACCIÓ DE NOUS PROJECTES DE
PREVENCIÓ D’INCENDIS

El 2015, en el marc del “Projecte de pre-
servació i millora de l’EIN Gavarres” inclòs 
a la línia d’ajuts de la Caixa i la Diputació 
de Girona, s’ha redactat un nou projecte 
executiu amb el qual es preveuen desen-
volupar, en el transcurs del 2016, treballs 
de prevenció d’incendis a la zona de Mas 
Alenyà i Can Botja (carena del coll de la 
Ganga al puig d’Arques). Aquests treballs 
s’executaran al llarg del 2016.

També el 2015, per encàrrec de la Diputació 
de Girona, s’ha redactat el projecte executiu 
de prevenció d’incendis per a la realització 
de la franja auxiliar de trànsit de la carre-
tera dels Àngels i l’obtenció de les auto-
ritzacions de la setantena de propietaris 
existents. L’execució dels treballs es preveu 
fer-la al llarg del 2016.

Per altra banda, s’ha redactat un projecte 
de prevenció d’incendis a la zona de Sant 
Martí Vell que ha estat presentat a la Fun-
dació Elsa Peretti per al seu finançament. 

TREBALLS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
SITUATS FORA EL PERíMETRE DE
PROTECCIÓ PRIORITàRIA

Arran dels incendis forestals de l’estiu del 
2012 i la tardor del 2013 que van cremar 
l’extens continu forestal que connecta, 
pel nord, la plana amb les Gavarres, es 

van promoure dos projectes de prevenció 
d’incendis. La Diputació de Girona ha exe-
cutat amb fons propis un projecte redactat 
pel Consorci de les Gavarres. Aquest projec-
te planteja una actuació per implementar 
una franja de baixa càrrega de combustible 
que ressegueix la carretera de Monells a 
Sant Martí Vell. Per altra banda, el Consor-
ci, a través d’una subvenció de la Diputació, 
ha executat l’eliminació de canyers i una 
franja de protecció de nucli urbà al sector 
de Vilopriu-Colomers. Ambdues actuacions 
tenen per finalitat la prevenció d’incendis 
que, provinents de fora del Perímetre de 
Protecció Prioritària de les Gavarres, acabin 
afectant el massís.

COORDINACIÓ DEL GRUP DE TREBALL 
EN PREVENCIÓ D’INCENDIS

Els dos darrers anys, tal com s’ha fet des 
de la seva creació, el Consorci ha seguit 
coordinant el grup de treball de preven-
ció d’incendis a les Gavarres format per 
tècnics del DAAM i de la Diputació de Gi-
rona, Bombers, CAR i ADF. En aquestes 
sessions s’actualitza la informació dels 
treballs i l’estat de les infraestructures 
de prevenció que entre totes les parts es 
va duent a terme, s’analitza l’evolució i 
previsió del risc, les incidències que s’han 
donat i s’acorden línies estratègiques a 
seguir en aquest camp.

Treball de prevenció d’incendis al saplà de 
Viafora.
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Patrimoni cultural

EXCAVACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA 
TAULA DELS TRES PAGESOS

En el marc del projecte “El patrimoni ar-
queològic al massís de les Gavarres: revisió, 
excavació i proposta per a la seva revalo-
rització i difusió utilitzant les TIC” iniciat 
el 2012 s’ha dut a terme l’excavació i pos-
terior restauració del dolmen conegut com 
la Taula dels Tres Pagesos. El projecte i les 
actuacions s’han executat des de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i el Consorci 
de les Gavarres.

El dolmen està classificat com una galeria 
catalana en forma de U. El monument era 
conegut pel seu propietari, Joan Botey, i 
publicat per Lluís Esteva el 1965 però no 

s’havia excavat. Els treballs se centraren en 
aquest element ja que arran de l’obertura 
d’una pista forestal es va perdre la meitat 
del monument i la part restant estava en 
una situació molt sensible. 

El desembre del 2014 van finalitzar els 
treballs d’excavació i es va dur a terme 
la restauració del dolmen recol·locant les 
lloses verticals de la cambra i les horit-
zontals de la galeria. El criteri general ha 
estat realitzar la mínima intervenció en 
el dolmen, reversible i amb materials de 
l’entorn. A l’interior s’han col·locat un 
sacs de grava per aguantar la pressió de 
les lloses de coberta, sense cap morter ni 
estructura artificial de suport.

http://www.gavarres.cat/ca/restauracio_
del_dolmen_la_taula_dels_tres_pagesos.
html 

SUPORT ECONÒMIC DE L’OBRA SOCIAL 
“LA CAIXA” I LA GENERALITAT DE
CATALUNYA A LA ZIE DE LES GAVARRES

La gestió de l’àrea de patrimoni cultural 
del Consorci va presentar el projecte “Viu 
la ZIE” el 2014 i el 2015 a les subvencions 
de l’Obra Social “la Caixa”. El projecte re-
cull la gestió en patrimoni cultural que du 
a terme el Consorci de les Gavarres durant 
l’any. Gràcies als 10.000 € aconseguits el 
2014 i 10.000 € més el 2015, hem aplicat 
les TIC a la gestió del patrimoni etnològic 
dissenyat al voltant d’unes 15 rutes que el 
donen a conèixer, hem impulsat la recerca 
a les Gavarres i coordinat l’oferta educativa 
del Consorci.

També hem aconseguit un total de qua-
tre subvencions de la Generalitat entre el 
2014 i el 2015 gràcies a les quals hem ob-
tingut uns quatre mil euros. Amb aquest 
pressupost hem cofinançant la publica-
ció del novè volum de la Biblioteca Lluís 
Esteva dedicat a la calç; hem impulsat 
l’activitat pedagògica “Productes de les 
Gavarres: farina, calç, terrissa i gel”; i hem 
cofinançat l’exposició fotogràfica “Gavar-
res, Zona d’Interès Etnològic”. 

APLEC DE SANT CEBRIà DELS ALLS

El diumenge 21 de setembre de 2014 i el 
diumenge 20 de setembre de 2015 es van ce-
lebrar el X i XI aplec, respectivament. Aquests 
aplecs commemoren les antigues festes ma-
jors que se celebraven a les parròquies de les 
Gavarres. Davant la realitat que el Consorci 
té cedit l’ús de l’església de Sant Cebrià dels 
Alls, n’ha recuperat l’aplec des del 2005. El 
Consorci aprofita també el marc de l’aplec de 
Sant Cebrià dels Alls per difondre antigues 
pràctiques etnològiques de les Gavarres. 

El 2014 vam organitzar un taller d’escorxar 
pins. Per dur a terme el taller vam entre-
vistar Joan Campistol, Pere Colomer i Quim 
Riera. Escorxar pins es feia amb una eina 
especial i amb una corda i un pal s’enfilaven 
a dalt de tot de l’arbre. Joan Campistol ens 
va obsequiar amb una demostració el dia de 
l’aplec i dels tres era l’únic que havia escor-
xat pins (els altres havien escorxat alzina). 
L’escorça de pi de les Gavarres es venia a 
la fàbrica Pagans de Celrà per fer-ne tint 
sintètic. Es creu que una part també anava 
a marina per tenyir les xarxes de pesca.

Restauració del dolmen Taula dels Tres Pagesos. 
Autora: Maria Bofill.
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Taller de rajols a la rajoleria de Can Frigola.

Font Picant de Madremanya dins l’exposició “Ga-
varres, Zona d’Interès Etnològic”. Autor: Ernest 
Costa i Savoia.

El 2015, gràcies a la col·laboració del rajo-
ler de Regencós Joan Ferrer i el ceramista 
Josep Matés, vam organitzat un taller de 
demostració d’elaboració de rajols. Aquest 
any el taller anava lligat amb la inauguració 
del terra de l’església, el qual havia sorgit 
del taller de rajols que vam organitzar a la 
rajoleria de Can Frigola el 2011; juntament 
amb Joan Ferrer i Josep Matés. Per últim, 
cal dir que aquest any també vam fer un 
homenatge a Josep Subirana, fill de Sant 
Cebrià dels Alls, que ens va deixar a prin-
cipis d’any, i a Pere Colomer que, si bé no 
havia viscut a Sant Cebrià, sempre estava 
disposat a ajudar-nos en el muntatge del 
taller i a explicar-nos les seves vivències.

http://www.gavarres.cat/ca/molt_satisfets_
de_l_aplec_de_sant_cebria_dels_alls_
gavarres.html 

http://www.gavarres.cat/ca/xie_aplec_de_
sant_cebria_dels_alls.html 

VII CUITA A LA RAJOLERIA DE CAN
FRIGOLA I TALLER DE CAIRONS 2015

El 2015 es va celebrar la VII Cuita de Forns 
de Rajoler de les Gavarres. Bianualment el 
ceramista Josep Matés amb l’ajuda d’un 
equip de col·laboradors posa en funciona-
ment aquesta rajoleria declarada ZIE i data-
da de la segona meitat del segle XVIII. Des 
del Consorci de les Gavarres col·laborem en 
l’acte de maneres diferents. Aquest any hem 
finançat la llenya i organitzat un taller tra-
dicional d’elaboració de cairons. El material 
resultant es destinarà a la segona fase de 
pavimentació de l’església de Sant Cebrià 
dels Alls. 

Per a l’execució del taller cal esmentar la 
col·laboració del rajoler Joan Ferrer i Bisbal 
Ceram. En total es van fer 1.000 cairons. 
A més a més, el taller va formar part del 
mòdul de ceràmica del Postgrau de Mes-
tratge en Construcció Tradicional organit-
zat pel col·lectiu GRETA (Grup d’Estudis i 
Protecció de la Tradició Arquitectònica a les 
Comarques Gironines).

EXPOSICIÓ FOTOGRàFICA: “GAVARRES, 
ZONA D’INTERÈS ETNOLÒGIC”

El 12 de desembre del 2015 vam inaugurar 
una exposició dedicada als valors etnolò-
gics del massís de les Gavarres, amb el cofi-
nançament del Departament de Cultura. El 
lloc escollit per a la inauguració fou el Mu-
seu de la Terrissa de Quart. A l’entorn dels 
deu elements declarats ZIE vam estructurar 
35 imatges de l’excursionista Ernest Costa 
i Savoia. La selecció d’imatges no només 

inclou fotografies actuals sinó també de 
l’arxiu d’imatges de Costa, la qual cosa ens 
permet reflexionar sobre els efectes del pas 
del temps en el patrimoni etnològic de les 
Gavarres. Així doncs, l’exposició, a més de 
ser una passejada contemplant el patrimoni 
de les Gavarres, difon i sensibilitza sobre els 
valors etnològics del massís i els seus pro-
blemes de conservació.

L’exposició té un format adaptable a dife-
rents espais expositius amb l’objectiu que 
al llarg del 2016 es pugui exposar ens els 
diferents municipis de les Gavarres. Les 35 
imatges es troben dividides en cinc àmbits: 
mas, terra, llenya, territori i aigua.

http://www.gavarres.cat/ca/inaugurada_l_
exposicio_fotografica_gavarres_zona_d_
interes_etnologic.html 
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Patrimoni natural

CERTIFICAT FSC DE BONES PRàCTIQUES 
FORESTALS 

En aquests dos darrers anys s’ha continuat 
amb el procés d’implantació del certificat in-
ternacional FSC (Forest Stewardship Council) 
de bones pràctiques silvícoles en un total 
de 1.630 ha de 8 propietaris forestals de 
les Gavarres. El 2014 el Consorci va seguir 
amb la direcció de la certificació. No obs-
tant això, el 2015 es va traspassar aques-
ta tasca a l’Associació de Gestors Forestals 
de les Gavarres, que agrupa les propietats 
certificades, acompanyada d’un seguiment 
i tutela per part del Consorci. Les finques 
sureres de les Gavarres segueixen essent les 

úniques de Catalunya amb aquest reconei-
xement internacional. En un futur, això els 
pot permetre obtenir un avantatge en el 
mercat del suro, que ha fet una clara apos-
ta per la FSC. A partir d’enguany, a més, el 
Consorci disposarà de segell FSC propi com 
a col·laborador del projecte.

ELIMINACIó DE FLORA EXòTICA:
AILANTS, XUCLAMEL JAPONèS
I FIGUERES DE MORO

El 2014 es va realitzar una tasca molt ex-
haustiva d’eradicació d’ailants (Ailanthus 
altíssima) en diversos rodals dins de l’espai 
protegit. Després d’alguns anys actuant in-
tensament en aquesta espècie invasora, es 
pot afirmar que s’ha pogut eliminar la pràc-
tica totalitat de l’ailant dins de les Gavarres. 
Només resten alguns peus ornamentals a la 
zona dels Refugis, a Cassà, a Llambilles, al 
pla de Matamala, i a la Rectoria de Camp-
dorà; així com també, alguns de naturalit-
zats al límit urbà de Girona i al sector de 
Calonge. Tot i això, l’espècie no està con-
trolada ja que sempre afloren nous peus i/o 
rodals no coneguts.

El 2015 s’han dut a terme els treballs 
d’eliminació de rodals de xuclamel del Japó 
i figueres de moro en 1,3 ha al riu Daró, 
davant els horts de Cruïlles. També s’ha ac-
tuat en un nou rodal d’ailants detectat al 
Celrè, a Quart.

Aquests treballs han estat possibles gràcies 
al projecte de preservació i millora de l’EIN 
Gavarres dins de la línia d’ajuts de la Caixa 
i la Diputació de Girona.

http://www.gavarres.cat/ca/presentem_els_
treballs_d_eliminacio_de_flora_invasora_i_
de_prevencio_d_incendis_a_les_gavarres_
realitzats_al_2015.html 

SEGUIMENT D’UNGULATS 

El Programa de seguiment del senglar a les 
Gavarres es va iniciar fa 10 anys. La tem-
porada 2013-2014 s’han analitzat les da-
des facilitades per 14 colles de caçadors, els 
quals han fet 755 batudes entre els mesos 
de setembre del 2013 i març del 2014. 
Aquestes batudes s’han dut a terme en una 
superfície de més de 60.000 ha (18 àrees 
de caça) amb un resultat de 1.676 senglars 
morts. Pel que fa a la temporada 2014-2015 
s’han analitzat les dades facilitades pel ma-
teix nombre de colles: 14. Aquestes han fet 
unes quantes batudes menys que la cam-
panya anterior, amb un total de 665 batu-
des realitzades en una superfície de gairebé 
57.000 ha (21 àrees de caça). En conjunt, el 
darrer any, s’han caçat 1.426 senglars, que 
representen 2,5 senglars caçats/km2, un 
10% menys que en la temporada anterior 
(que era de 2,8), però encara per sobre de la 
mitjana de tots els observatoris del Progra-
ma de seguiment de senglar. 

La densitat de població de senglar estima-
da se situaria al voltant dels 6 individus/
km2. Aquesta temporada s’ha enregistrat 
l’observació d’un cabirol a les Gavarres, 
mentre que un any més no s’ha anotat la 
presència de muflons.

Figueres de moro (Opuntia sp.) en tractament 
d’eliminació.
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Resum d’indicacions de la cacera del senglar de la temporada 2014-2015 a les Gavarres, en compara-
ció amb la mitjana dels observatoris de Catalunya.

Pampes (cortaderia selloana) naturalitzades a la vall dels Molins.

Gavarres             Mitjana observatoris PSS

Nombre de batudes per km2

Senglars caçats per batuda

Senglar caçat per km2

Efectivitat de caça

Estima de densitat (senglars/km2)

1,2

2,1

2,5

41%

6

0,9

2,8

2,4

35%

Mín.: 1,5 (Alt Pallars
i Ports de Tortosa)

Màx.: 19 (ZV Garrotxa)

SEGUIMENT DE FAUNA ICTIOLòGICA

A causa d’una menor disponibilitat de re-
cursos només s’ha pogut mantenir per al 
2014, el seguiment, que realitza Sorelló, 
Estudis del Medi Aquàtic, de forma reduï-
da. Els esforços es van centrar en els sectors 
de major interès de les conques del Daró i 
l’Onyar. Els resultats indiquen que el con-
junt d’espècies presents es manté, no es 
va observar la desaparició de cap espècie 
íctica autòctona. Pel que fa a les espècies 
d’aparició esporàdica, totes exòtiques, no 
es va documentar cap avanç en la seva pe-
netració a l’espai. L’informe de seguiment 
remarca que la probabilitat d’extinció de 
l’espinós (gasterosteus aculeatus) a les Ga-
varres és més alta del que es creia fins ara i 
recomana engegar mesures de conservació, 
inclosa la conservació ex situ d’un estoc 
d’exemplars de cada conca, si és necessari. 

REDACCIó DE NOUS PROJECTES DE
CONSERVACIó

El 2015, en el marc del “Projecte de preser-
vació i millora de l’EIN Gavarres” inclòs a 
la línia d’ajuts de la Caixa i la Diputació de 
Girona, s’ha redactat un nou projecte exe-
cutiu amb el qual es preveuen en el trans-
curs del 2016 les línies d’acció següents:

- Treballs de millora de l’estructura forestal 
dels boscos entre Can Puig i la Rectoria 
de Fitor.

- Arranjament de basses per crear reservoris 
ex situ de peixos espinosos de la conca 
del Daró i l’Onyar.

- Eliminació de flora exòtica invasora, els 
plomalls de la pampa, en diferents indrets 
del massís.
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Educació, formació i recerca

PREMIS LES GAVARRES 2014/2015

Els Premis Les Gavarres els celebra anual-
ment el Consorci de les Gavarres i atorguen 
els guardons Joan Xirgo, Assumpta Fabré i 
Cirera d’Arboç. El 2014 la gala dels Premis 
Les Gavarres se celebrà a la sala polivalent 
de Juià i els guardonats van ser els següents: 
Miquel Jover amb el XXIV Premi Joan Xirgo, 
per la proposta de recerca titulada “La flo-
ra de briòfits dels prats mediterranis a les 
Gavarres”; Xènia Sala amb el IV Premi As-
sumpta Fabré pel treball de recerca “Seguint 
el rastre. Metodologies directes i indirectes 
aplicades a l’estudi dels mamífers de les Ga-
varres”, i La Colla de Marxaires amb el XVIII 
Premi Cirera d’Arboç per l’organització de la 
Marxa de l’Arboç. Durant l’acte també es va 
presentar el llibre Qui fa calç va descalç de 
Jaume Badias, fruit del Premi Joan Xirgo 

XXII edició, el qual és el número 9 de la 
col·lecció “Biblioteca Lluís Esteva”. La pre-
sentació va anar a càrrec de David Pujol, 
coautor del llibre Fonteta i la calç.

El 2015 el lloc escollit per a la celebració 
dels Premis Les Gavarres va ser l’Espai del 
Peix de Palamós. Aquest any els guardo-
nats foren els següents: Salvador Salvador, 
Eloi Cruset i Quim Pou amb el XXV Premi 
Joan Xirgo per la proposta d’investigació 
“Els mustèlids amenaçats de les Gavarres. 
El turó, la llúdriga i la mostela a les valls 
i cursos fluvials del massís”; la Federació 
d’ADF amb el XIX Premi Cirera d’Arboç per 
la seva tasca de conservació i protecció del 
massís de les Gavarres; per últim, el V Pre-
mi Assumpta Fabré es va declarar desert. 
També es van presentar els resultats de 
la recerca guardonada amb el XXIII Premi 

Joan Xirgo de Xevi Puig sobre ratpenats, 
explicada a continuació.

http://www.gavarres.cat/ca/premis_les_
gavarres_2015_2.html 

http://www.gavarres.cat/ca/entrega_dels_
premis_les_gavarres_2014_a_juia.html

PRESENTACIÓ DE LA RECERCA SOBRE 
RATPENATS

En el marc de la gala dels Premis Les 
Gavar-res 2015, Xevi Puig va presentar 
els resultats de la seva recerca guardona-
da amb el Premi Joan Xirgo 2013 sobre 
els ratpenats de les Gavarres. L’estudi ha 
fet el seguiment de refugis amb detectors 
d’ultrasons i càmeres de parany fotogràfic 
(mines de Celrà), 8 estacions de captures 
en basses –on s’ha detectat una espècie no 
citada a l’espai, el nòctul petit (Nyctalus 
leisleri)– i 6 estacions d’escolta (en hàbitat 
obert i en bosc).

L’estudi confirma la rellevància de la mina 
del Nen Jesús com a baula en el corredor 
migratori prelitoral, al nord del Princi-
pat, per al ratpenat de cova (Miniopterus 
schreibersii). L’estudi no ha detectat cap 
senyal del ratpenat de bosc (Barbaste-
lla barbastellus), una espècie que sovint 
s’empra com a indicadora de qualitat fo-
restal. Per contra, els nòctuls, un altre grup 
d’espècies eminentment forestals, han sor-
tit molt ben representats.

La diferència d’activitat registrada entre els 
espais oberts i l’interior del bosc posa de ma-

Guanyadors i personalitats polítiques al final de la gala dels Premis Les Gavarres 2014.
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Espècies de quiròpters trobades a les Gavarres fins a l’actualitat.

1   NT  Rhinolophus ferrumequinum Ratpenat de ferradura gran ?

2   NT Rhinolophus hipposideros Ratpenat de ferradura petit SI

3   VU Rhinolophus euryale Ratpenat de ferradura mediterrani SI

4   VU Myotis emarginatus Ratpenat d’orella escapçada SI 

5   LC  Myotis daubentonii Ratpenat d’aigua 

6   EN Myotis capaccinii Ratpenat de peus grans

7   LC Pipistrellus pipistrellus Pipistrel·la comuna SI

8   LC  Pipistrellus pygmaeus Pipistrel·la nana  SI

9   LC Pipistrellus kuhlii Pipistrel·la de vores clares SI

10 NT Hypsugo savii Ratpenat muntanyenc SI

11 NT Nyctalus leisleri Nòctul petit 

12 LC Eptesicus serotinus Ratpenat dels graners SI

13 NT Plecotus austriacus Orellut gris SI

14 VU Miniopterus schreibersii Ratpenat de cova

15 NT Tadarida teniotis Ratpenat cuallarg

IUCN1 NOM CIENTÍFIC NOM COMÚ CRIA

nifest la importància dels espais oberts per 
a la conservació d’aquestes espècies. 

El fet d’haver pres per primer cop da-
des protocol·litzades sobre l’activitat dels 
quiròpters posa les bases per comprendre 
la importància i la qualitat relativa de les 
Gavarres per als ratpenats en un context de 
país, i aporta una informació de base que 
pot permetre avaluar tendències poblacio-
nals i en la comunitat dels ratpenats ga-
varrencs en un futur.

ACTIVITATS EDUCATIVES CURS 2013-
2014 / 2014-2015

El Consorci continua veient el Servei Edu-
catiu com una peça clau en la difusió dels 
valors de les Gavarres. Sensibilitzar la socie-
tat de la importància del seu entorn natural 
i cultural cal començar a fer-ho durant la 
infantesa oferint experiències de descober-
ta col·lectiva que incentivin una posterior 
relació individual entre els ciutadans i la 
natura. L’execució de les activitats comp-

ta amb el suport econòmic dels Programes 
Pedagògics de la Diputació de Girona, tant 
pel que fa a la línia cultural Indika, com la 
d’educació ambiental Del Mar als Cims.

Durant el curs 2013-2014 un total de 1.341 
alumnes van assistir a les nostres activitats 
a les aules de natura de Can Vilallonga. 
Les activitats més demanades van ser “Et-
nobotànica a les Gavarres” i “Els ocells a 
les Gavarres: sessió d’anellament científic 
d’aus”. Cal afegir que fent el buidatge de les 
enquestes de satisfacció dels docents ob-
tenim una valoració general de 4,72 sobre 
5. Aquest ha estat un curs de recuperació 
del Servei Educatiu després de la davallada 
d’alumnes dels altres cursos a causa de la 
crisi econòmica general. 

Del curs 2014-2015 cal destacar la suma 
d’una subvenció del Departament de Cul-
tura per al desenvolupament de l’activitat 
educativa de temàtica etnològica “Els pro-
ductes de les Gavarres: farina, calç, terrissa 
i gel”. Les dades totals d’assistència van ser 
de 1.216 alumnes, un xic menys que el curs 
anterior. Les activitats més demanades van 
ser la ja citada de temàtica etnològica i “Els 
ocells a les Gavarres: sessió d’anellament 
científic d’aus”. La valoració de les activi-
tats per part dels docents ha estat de 4,65 
sobre 5.

Des del Consorci continuarem treballant per 
l’augment de participants de les activitats 
educatives i per la millora de les mateixes.

http://www.gavarres.cat/ca/educacio_
ambiental.html 
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CAMP DE TREBALL DE JOVES A LES
GAVARRES. EDICIONS 2014 - 2015

El 2013 vam organitzar la primera edició de 
camps de treball per a joves a les Gavarres, 
després de molts anys de no organitzar-se’n 
cap. Aquesta primera edició es va fer a Mo-
nells. Per a les edicions posteriors s’ha bus-
cat que algun municipi interessat prengués 
el relleu en l’organització. El 2014 i 2015 
es va organitzar a Palamós on l’Ajuntament 
va prendre el rol d’organitzador i el Con-
sorci vam col·laborar-hi en l’assessorament 
tècnic de les feines, en la formació dels 
participants i aportant part de la logística 
necessària. 

Els treballs en les dues edicions s’han cen-
trat en els elements etnològics de la vall de 

Bell-lloch, sobretot els declarats ZIE, i en 
altres feines en el litoral palamosí estipula-
des des de l’Ajuntament.

http://www.gavarres.cat/ca/camp_de_
treball_a_les_gavarres.html

ALUMNES EN PRÀCTIQUES

Per tal de participar de la formació de la 
gent jove, des de les oficines del Consor-
ci actuem com a receptors d’estudiants 
en pràctiques. El 2014 es va acollir  Carles 
Sunyer, estudiant de Geografia de la Uni-
versitat de Girona, i l’estudiant Pau Esta-
nyol de l’IES Montilivi. El 2015 hem tingut 
l’estudiant Xènia Sala, guanyadora del IV 
Premi Assumpta Fabré. 

CONFERèNCIES I XERRADES EN
COL·LA BORACIó AMB UNIVERSITATS
I ALTRES ENTITATS

Cada curs escolar el Consorci rep els estu-
diants de l’assignatura de Gestió d’espais 
naturals protegits del Grau de Ciències Am-
bientals de l’Escola Politècnica Superior de 
la Universitat de Vic. El 2014 i el 2015 han 
vingut 15 i 20 estudiants, respectivament. 
El 2014 es va visitar la finca forestal de Can 
Vilallonga i es va fer l’explicació de l’app de 
Natura Local, una eina de difusió al servei 
dels valors naturals i culturals del massís. El 
2015 la visita es va centrar a la zona de la 
Bisbal i Forallac, i es van mostrar els treballs 
d’eliminació de flora exòtica duts a terme 
al Daró i la carbonera de Sant Climent de 
Peralta. 

També hem col·laborat amb la Universitat 
de Girona en diferents ocasions. Per una 
banda, la finca gestionada pel Consorci de 
les Gavarres, Can Vilallonga, és un punt 
experimental del projecte “El paper de la 
radiació UV-A i de la disponibilitat hídrica 
en la regulació del creixement de les espè-
cies arbustives mediterrànies en un context 
de canvi climàtic”. El 2014 i el 2015 Can 
Vilallonga també ha acollit les pràctiques 
de l’assignatura Ecologia de poblacions del 
Departament de Ciències Ambientals. Per 
altra banda, també hem participat en el Se-
minari Turisme i Paisatge dut a terme el mes 
de maig al Museu del Suro de Palafrugell. 
La intervenció del Consorci va ser el disseny 
d’una sortida a les Gavarres, a l’entorn cre-
mat del Mas Cabré de Vall-llobrega, el maig 
del 2014. Per últim, el gerent del Consorci 
va presentar la ponència “Passat, present i 
futur de la gestió de les Gavarres” dins de 
l’assignatura Gestió d’espais naturals del 
Grau de Geografia, Ordenació del Territori 
i Gestió del Medi Ambient.

En col·laboració amb la Xarxa de Custòdia 
del Territori es va presentar la ponència 
“Custòdia forestal a l’Espai Natural Prote-
git de les Gavarres” el novembre del 2015. 
I, per últim, vam participar en la jornada 
sobre renaturalització d’hàbitats a Catalu-
nya organitzades per la Institució Catalana 
d’Història Natural i la Fundació Catalunya 
La Pedrera amb el títol “El canvi de model 
de gestió de les Gavarres en els darrers 50 
anys”.

Alumnes de l’escola La Vila de Palamós realitzant
una activat educativa a la vall de Bell-lloch.
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COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT A
L’ESGLÉSIA DE SANT CEBRIà DELS ALLS

L’estiu del 2015 s’ha col·locat el paviment 
de l’església de Sant Cebrià dels Alls. El 
paviment és fruit del treball col·lectiu dels 
voluntaris que el 2011 van participar en el 
taller d’elaboració de rajols; en el marc de la 
V Cuita de Forn de Rajoler que se celebra a 
la rajoleria de Can Frigola de Sant Climent 
de Peralta bianualment.

La pavimentació de la nau central amb els 
cairons és un primer pas. Encara ens resten 
el cor, les capelles i la sagristia. A més a 
més, per considerar la rehabilitació acabada 
encara ens queda poder actuar en les restes 
arqueològiques, en els elements exteriors 
(obertures, paraments i escala al campanar); 
així com també, restaurar l’escala interior, 
les pintures murals de l’interior o dissenyar 
els nous elements interpretatius i de mobi-
liari, entre d’altres.

http://www.gavarres.cat/ca/obres_a_sant_
cebria_dels_alls.html 

MANTENIMENTS A ALTRES
EQUIPAMENTS: CAN VILALLONGA
I CAN GERONÈS

A finals del 2015 s’han dut a terme tre-
balls d’adequació de les aules de Can Vi-
lallonga a la normativa actual així com 
s’han fet manteniments varis —sostre, 
calefacció— a la seu del Consorci de les 
Gavarres a Monells.

REPOSICIÓ I MANTENIMENT DE
SENYALITZACIÓ A L’ESPAI NATURAL 
PROTEGIT DE LES GAVARRES

Al llarg de la primavera del 2015 es van 
executar els treballs del “Projecte de re-
posició i manteniment de senyalització a 
l’Espai natural protegit les Gavarres. Fase 
I.” El projecte ha estat finançat a través 
dels ajuts de la Generalitat de Catalunya 
per al finançament d’actuacions en els 
Espais naturals protegits de Catalunya 
(Ordre AAM/167/2014, de 26 de maig). 
L’objectiu principal de la intervenció ha 
estat renovar els senyals de l’Espai natu-
ral protegit que s’han deteriorat pel pas 
del temps, les bretolades, els accidents 
o que han estat sostretes. En total s’han 
reposat 100 senyals diferents ubicats en 
una cinquantena de punts de l’Espai. 
Entre aquests senyals trobem banderoles 
direccionals de camins, plafons informa-
tius, senyals de regulació d’usos i senyals 
d’entrada o de delimitació de l’Espai na-
tural protegit. També s’han renovat pa-
nells o taules panoràmiques malmesos 
que per la seva ubicació estratègica en in-
drets d’alta freqüentació era urgent reno-
var. És el cas de les taules panoràmiques 
dels miradors del puig d’Arques (Cruïlles), 
del castell de Sant Miquel (Girona), de les 
Mirandes (Santa Cristina d’Aro) i la plaça 
del Castell de Llagostera.

http://www.gavarres.cat/ca/renovem_un_
centenar_de_senyals_a_l_espai_natural_
protegit.html

PROJECTE GAVARRES - NATURA LOCAL

El projecte és una iniciativa que neix del 
Consorci de les Gavarres i l’empresa pri-
vada Natura Local. Aquesta última té per 
objectiu la divulgació del patrimoni na-
tural de Catalunya a través de rutes auto-
guiades pel medi natural amb l’ajut d’una 
aplicació de mòbil, una plataforma web i 
les xarxes socials.

En els dos darrers anys aquest projecte 
s’ha implantat en dotze municipis de les 
Gavarres —Girona, Celrà, Juià, Sant Martí 
Vell, Madremanya, la Bisbal d’Empordà, 
Vall-llobrega, Palamós, Platja d’Aro, Cas-
sà, Llagostera, Quart— amb un total de 
50 itineraris i més de 400 km interpretats. 
El Consorci de les Gavarres n’ha elaborat 
els continguts, ha definit i gravat les ru-
tes, ha buscat la informació dels punts 
d’interès, ha fet les fotografies, etc. Per 
difondre la iniciativa es va fer, el maig 
de 2014, l’acte de presentació oficial del 
projecte a Cassà de la Selva i, el desem-
bre, una jornada tècnica de presentació i 
demostració als prescriptors del producte 
(turisme rural, allotjaments en general, 
restaurants, etc.).

http://naturalocal.net/itineraris?aid=&t
id=&did=&typ=&kw=&coid=2&pid=2-
7&ciid= 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE QUI FA CALÇ 
VA DESCALÇ

Durant l’acte d’entrega dels Premis Les 
Gavarres 2014 es va presentar el llibre de 
Jaume Badia titulat Qui fa calç va descalç 
dedicat a fer una radiografia dels testimonis 
que ens queden de l’explotació de la calç a 
les Gavarres. Aquest llibre és el final d’una 
recerca iniciada el 2012 i premiada amb el 
XXII Premi Joan Xirgo.

El llibre recull les onze entrevistes realit-
zades a treballadors de la calç o familiars 
directes. Així com també un inventari dels 
48 forns que s’han localitzat a les Gavarres. 
L’autor fa un esforç especial per recollir el 
vocabulari (sobretot de les eines) al voltant 
de la calç i del parlar de la seva gent. Cro-
nològicament el llibre ens situa en els últims 
100 anys i localitza l’activitat de la calç a la 
zona de Fonteta i Girona. L’obtenció de calç 
va ser una activitat més que van desenvolu-
par la gent de les Gavarres com a comple-
ment del camp, el bosc o el ramat. Aquesta 
activitat es va esllanguir amb l’entrada de la 
calç hidràulica.

PRESÈNCIA DEL CONSORCI A LES
XARXES SOCIALS

En la memòria del 2011 al 2013 assenya-
làvem que havíem creat una pàgina del 
Consorci a Facebook. A dia d’avui aquest 
perfil ja té 509 seguidors i anem augmen-
tant cada setmana: https://www.facebook.
com/consorcigavarres/?pnref=story. També, 
el juny del 2015 vam crear un perfil de Twit-
ter, @cgavarres, el qual té 169 seguidors. 

- Concurs fotogràfic 25è Aniversari Club Alpí     
Palamós  del 18 de febrer al 5 d’abril

- Activitat anem a... per la Caseta de la Devesa 26 d’abril

- Anem a... conèixer la flora de les Gavarres:     
poca aigua i molt de verd 11 de maig

- Festa de la pela de Llofriu 21 de juny

- Nit d’estrelles a Can Vilallonga 12 d’agost

- X Aplec de Sant Cebrià dels Alls 20 de setembre

- En Pinxo i el canvi climàtic. Setmana de la     
Mobilitat Sostenible i Segura del 22 al 26 de setembre

- Taller d’iniciació a la fotografia de natura 19 d’octubre

- Passejant coneixem el bosc mediterrani 17 de maig

- Nit d’estrelles a Can Vilallonga 29 d’agost

- Fem rajoles per Sant Cebrià dels Alls 5 i 6 de setembre /
  12 i 13 de setembre

- XI Aplec de Sant Cebrià dels Alls 20 de setembre

- VII Cuita als Forns de Rajoler de les Gavarres 10-11 i 16-17-18 d’octubre /  
 1 de novembre 

- Elaboració de licor d’herbes amb plantes     
de tardor 18 d’octubre

- Anem a gaudir de les flors i els fruits de tardor 15 de novembre

- Inauguració de l’exposició “Gavarres,     
Zona d’Interès Etnològic” 12 de desembre
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Tot i no ser grans xifres, són números que 
van creixent dia a dia amb l’esforç dels tre-
balladors del Consorci. 

La notícia amb més repercussió en el Fa-
cebook ha estat la presentació dels treballs 

d’eliminació de flora exòtica i de prevenció 
d’incendis duts a terme el 2015 amb un 
abast de 2.033 persones. Al Twitter el tuit 
més retuitejat va ser els dels Premis Les Ga-
varres. 



Imatge de portada: camí dels Àngels, a prop del coll de Trobada.
Imatge de contraportada: motxilla i botes de muntanya.

Les Gavarres, poblades i explotades des de temps immemorials, són solcades per una xarxa densa 
de camins que en el passat van facilitar les comunicacions, els accessos i l’aprofitament dels recur-
sos naturals. Avui, els nous usos de lleure, relacionats amb l’esport i el gaudi del paisatge i l’entorn 
natural, fan que aquests camins continuïn transitats.
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Consorci per a la Protecció i la Gestió de
l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres


