














L’1 d’agost de 2002 el Departament de 
Medi Ambient va fer efectiva la cessió de 
la gestió de la Rectoria de Fitor al Con
sorci de les Gavarres.
Malgrat que l’edifici havia estat restaurat 
pel seu antic propietari, ha calgut condi
cionar l’edifici al seu nou ús i millorar els 
espais exteriors. Entre les obres realitza
des destaquem l’adequació dels accessos 
i de les sales interiors, les impermeabilit
zacions, drenatges, canalitzacions i pavi
mentació, provisió d’aigua mitjançant la 
instal·lació d’una cisterna que emmagat
zema aigua de pluja i del pou, i submi
nistrament elèctric amb instal·lació d’una 
central solar fotovoltaica.
Aquestes obres han suposat una inversió 
total de 65.838 ¤ i han permès que ac
tualment la planta baixa ja pugui fer la 
funció de punt d’acollida i d’informació, 
amb menjador lliure, lavabo, servei de 
begudes, venda de publicacions, mapes, 
etc. 

També s’han realitzat obres d’adequació 
de la planta primera de la rectoria per a 
habitatge del guarda. La plaça de guarda 
es va treure a concurs públic el passat 
mes d’agost i va ser guanyada pel Sr. Al
bert Segués, que des d’octubre resideix i 
treballa a la finca. Les seves funcions són 
obrir i tancar l’equipament dins els hora
ris establerts, atendre els visitants, ges
tionar el punt d’informació i fer-se càrrec 
del manteniment dels espais exteriors.

Des del 27 d’octubre de 2002, data 
d’inauguració del nou servei de la recto
ria, l'horari d'obertura és de dimecres a 
diumenge, de les 9 a les 18 h.
  

L’Ajuntament de Cruïlles - Monells - Sant Sadurní de l’Heura, el Consell Comarcal del 
Baix Empordà i el Consorci de les Gavarres van signar el juny del 2000 un conveni per 
a la rehabilitació de l’edifici de can Geronès com a futura seu del Consorci, com a 
centre cívic municipal i de serveis del Consell Comarcal. Aquest darrer organisme va 
assumir la realització de les obres, bé de manera directa, bé a través de l'especialitat 
de paletes de l’Escola Taller Les Gavarres. 

Una vegada aprovat el projecte executiu, redactat per l’arquitecte Antoni Aguilar, el 
Consell Comarcal del Baix Empordà va contractar una primera fase d’obra, que con
sistia en la consolidació estructural de l’edifici, per un import de 60.043,76 ¤. Les 
següents fases les està executant l’especialitat de paletes de l’Escola Taller Les Gava
rres, que treballarà a can Geronès fins a finals de juny de 2003.
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Adequació com a punt d’acollida i d’informació
de la Rectoria de Fitor

Restauració de l’edifici de can Geronès com a
futura seu del Consorci de les Gavarres







La pedrera la Morena de Mont-ras és ob
jecte d’un projecte promogut per 
l’Ajuntament de Mont-ras que pretén in
tegrar la pedrera a l’entorn, garantir les 
mesures de seguretat per als visitants i 
adequar l’espai com a àrea de lleure. El 
Consorci ha col·laborat i intervingut acti
vament en aquest projecte i ha assumit 
l’execució d’una part dels treballs 
d’adequació de l’àrea i de la seva revege
tació, amb una inversió de 20.453 ¤. Les 
actuacions realitzades han consistit pri
mer en el desbrossament i neteja de la 
plataforma de l’abocador, i s'han trans
portat els residus de materials de cons
trucció fins a un abocador controlat. En 
segon lloc, es van dur a terme treballs d'a-  

planament de les runes, aportació de te
rra i definició morfològica de l’àrea. Fi
nalment, es van efectuar sembres ma
nuals de lleguminoses i gramínies, per 
prevenir els processos d’erosió i afavorir 
la revegetació dels nous espais definits.

Un cop finalitzat el projecte promogut per 
l’Ajuntament, l’espai actuarà com a nova 
àrea de lleure i punt d’interès per a la 
pràctica de turisme actiu de la zona. Des 
de la pedrera poden partir itineraris llargs, 
per travessar el massís (per exemple el 
Camí de Fitor) i altres de curts, centrats en 
els punts pròxims i de gran interès, com 
són les restes dels antics establiments mi
ners.

Adequació de la pedrera la Morena
com a àrea de lleure

El projecte Manual de Mobiliari per a les 
Àrees de Lleure del Massís de les Gava
rres, realitzat per Martí Franch, té per ob
jectiu definir un mobiliari per a les àrees 
de lleure funcional i que contribueixi a 
generar una idea d’unitat i coherència al 
llarg del territori, com també de transme
tre una sensació de tutela i respecte per 
l’entorn.

El conjunt de mobiliari presentat en 
aquest manual inclou elements com 
bancs, taules de pícnic, papereres, tan
ques, baranes, passeres, pilons i elements 
per delimitar l’aparcament de vehicles, re
posabicicletes, etc. Dels criteris adoptats 
per al disseny d’aquests elements de mo-

biliari en destaquen la resistència, la sen
zillesa constructiva i el baix manteni
ment, encaminats a garantir una bona du-

rabilitat, aptitud contra el vandalisme i 
minimitzar el manteniment.

Manual de mobiliari per a
les àrees de lleure















Consorci per a la Protecció i la Gestió de
l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres

Consorci de les Gavarres


