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INTRODUCCIÓ: 
 

El valor etnològic de les Gavarres va ser reconegut l’any 2011 amb la declaració de deu elements 

patrimonials com a Zones d’Interès Etnològic. D’acord amb la Llei del Patrimoni Cultural Català 

9/1993 aquesta figura de protecció té la mateixa rellevància i categoria que els Béns Culturals 

d’Interès Nacional. Es consideren patrimoni etnològic els testimonis de la vida rural, artesana i 

tradicional i de les activitats d’explotació forestal i agrícola que desenvolupaven, la qual s’ha 

anat perden però forma part del nostre llegat cultural. A Gavarres trobem doncs, molts 

testimonis d’aquesta vida, alguns completament engolits pel bosc.  

Des del Consorci de les Gavarres per tal de donar a conèixer la declaració com a Zona d’Interès 

Etnològic i el patrimoni etnològic present al massís hem dissenyat l’exposició “Gavarres, Zona 

d’Interès Etnològic”. L’exposició recull 35 fotografies d’Ernest Costa i Savoia organitzades en 5 

blocs temàtics per tal de presentar d’una forma ordenada els valors etnològics de l’espai. 

FITXA TÈCNICA: 
 

BLOC Nº IMATGES PLAFÓ 

Introducció 1 imatge 50 x 75 cm  1 plafó 50 x 40 cm 

Mas 6 imatges 50 x 75 cm 
1 imatge 75 x 50 cm 
1 imatge de 50 x 50 cm 

1 plafó 50 x 40 cm 

Aigua 11 imatges de 50 x 75 cm 
1 imatge de 75 x 50 cm 
1 imatge de 50 x 50 cm 

1 plafó 50 x 40 cm 

Llenya 6 imatges de 50 x 75 cm 1 plafó 50 x 40 cm 

Territori 3 imatges de 50 x 75 cm 
1 imatge de 50 x 50 cm 

1 plafó 50 x 40 cm 

Terra 3 imatges de 50 x 75 cm 1 plafó 50 x 40 cm 

*crèdits  1 plafó 50 x 40 cm 

 

El dors de les fotografies compta amb una llengüeta amb un forat per tal de poder-se aguantar 

amb un clau o un ganxo. Sota o al lateral de cada fotografia s’haurà de col·locar el peu de foto 

corresponent. També en el dors, trobareu el número d’ordre de cada fotografia dins el bloc, el 

qual també la relaciona amb el seu peu de foto. 

Els peus de foto i els plafons s’han adherir al parament amb blu tack o amb cinta de doble cara. 

L’exposició permet muntar les imatges a una línia o amb dues línies per tant, com que és 

adaptable als diferents espais no fem una previsió dels metres lineals necessaris pel seu 

muntatge. 

Els materials de l’exposició són lleugers. Les fotografies estan impreses sobre Pegasus de 10 mm 

i els peus de foto i els plafons sobre PVC de 3 mm. 



Documental de la figura de l’Ernest Costa i Savoia de 48 minuts. 

Distribució de les fotografies per blocs: 
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ERNEST COSTA I SAVOIA: 
Totes les fotografies de l’exposició són d’Ernest Costa i Savoia, excursionista incansable dels 

Països Catalans; el qual, degut al silenci imposat pel franquisme ben aviat volgué compartir les 

seves descobertes. El seu immens arxiu fotogràfic personal és fruit d’aquesta dèria.  

L’exposició és un equilibri de fotografies del seu arxiu personal amb fotografies preses de nou. 

Així doncs, la passejada virtual per les Gavarres també suposa una passejada històrica que 

permet copsar l’afecte del pas del temps en el patrimoni etnològic del massís.  

Per tal de donar a conèixer la figura de l’Ernest Costa i Savoia acompanyem l’exposició d’un 

documental elaborat per Toni Martí de Videoplay. Aquí durant 48 minuts es relata la trajectòria 

i la metodologia de treball de l’Ernest a més de les seves passions. El documental es pot oferir 

als visitants en un monitor o programar una projecció. 

MUNTATGE I DESMUNTATGE: 

A més del comentat en l’anterior apartat. Us adjuntem imatges d’un possible muntatge de 

l’exposició: 



 

El cas que s’hagi utilitzat blu tack o cinta de doble cara cal eliminar-ne totalment les restes o en 

el cas que no sigui possible preveure una separació entre fotografies per evitar que es malmetin. 

RESERVES: 
Per reservar l’exposició cal posar-se en contacte amb el Consorci de les Gavarres en el telèfon 

972.64.36.95 o bé per mail mpiferrer@gavarres.cat 

 

 

  



    

SOL·LICITUD DE PRÉSTEC EXPOSICIÓSOL·LICITUD DE PRÉSTEC EXPOSICIÓSOL·LICITUD DE PRÉSTEC EXPOSICIÓSOL·LICITUD DE PRÉSTEC EXPOSICIÓ    “GAVARRES, ZONA D’INTERÈS ETNOLÒGIC”“GAVARRES, ZONA D’INTERÈS ETNOLÒGIC”“GAVARRES, ZONA D’INTERÈS ETNOLÒGIC”“GAVARRES, ZONA D’INTERÈS ETNOLÒGIC”    

 

CONDICIONS GENERALS DE PRÉSTEC DE L’EXPOSICIÓ 

- L’exposició s’ha de sol·licitar al Consorci de les Gavarres al 972.64.36.95 o bé per mail 

mpiferrer@gavarres.cat 

- La cessió de l’exposició és totalment gratuïta. 

- El transport i muntatge/desmuntatge de l’exposició van a càrrec del sol·licitant. 

- Durant el temps que es tingui l’exposició caldrà vetllar pel bon estat dels seus materials. 

- Caldrà una atenció especial en l’embalatge de les fotografies i plafons sobretot si s’ha fet servir 

cinta de doble cara o blu tack per tal que no en quedin restes i malmetin el material. 

- El transport de l’exposició es farà dins les caixes de fusta que proporciona el Consorci de les 

Gavarres. 

- En cas de pèrdua o deteriorament del material, l’entitat o persona responsable es compromet a 

cobrir les despeses de reposició del material danyat. 

- Així mateix, l’ens sol·licitant es compromet a donar la publicitat adient a l’exposició, mitjançant 

cartells (en facilitem un), notes de premsa o les activitats paral·leles que considerin adients. En 

tota la publicitat apareixeran els logotips del Consorci de les Gavarres i el Departament de 

Cultura. En cas que no es tinguin es poden demanar al Consorci de les Gavarres. 

SOL·LICITUD DE PRÉSTEC DE L’EXPOSICIÓ 

NOM DE L’ENTITAT SOL·LICITANT: 

RESPONSABLE DEL PRÉSTEC: 

ADREÇA: 

MUNICIPI:    CODI POSTAL: 

PROVÍNCIA:  TELÈFON: 

E-mail: 
 

DURADA DEL PRÉSTEC: 

DIA DE RECOLLIDA: 

DIA DE RETORN: 
 

SALA D’EXPOSICIÓ: 

NOM: 

ADREÇA: 

DIA I HORA D’INAUGURACIÓ: 

FINAL DE L’EXPOSICIÓ: 

 

El sol·licitant es fa responsable que l’exposició es retorni en la data acordada a la seu del Consorci 

de les Gavarres en les mateixes condicions en què es va cedir. El sotasignat coneix i accepta les 

condicions de préstec aquí exposades. 

 

Signatura i segell del sol·licitant    Signatura i segell del Consorci   

 

 


