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Em plau presentar la memòria del primer 
any de gestió del nou Consorci.

En línies generals, hi ha uns quants 
projectes que per la seva importància són 
capitals, han acaparat esforços i continuen 
essent, a hores d’ara, les línies bàsiques de 
futur.

HEM DE CRÉIXER. El Consorci no té 
competències reals sobre el territori, i és 
aquí on hem de treballar per fer-nos grans. 
Treballem per tal que el Consorci de les 
Gavarres adquireixi, se li traspassin, 
competències reals, relacionades tant amb 
l’execució d’actuacions concretes, com amb 
les relacionades amb l’acompliment de la 
normativa específica vigent. Per això, 
aquest any hem començat  a definir el que 
serà un compromís amb el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, per gestionar

conjuntament l’espai PEIN de les Gavarres.

ELS INCENDIS. Fa anys que sabem que el 
massís es pot veure greument afectat per 
un incendi de comportament extrem. 
Estem preparats per a aquesta emergència? 
Hi ha un pla d’infraestructures per a 
l’extinció-prevenció creades al llarg 
d’aquests darrers anys. Però, malgrat tot el 
que hi ha, que és molt, trobem a faltar una 
planificació global preventiva. Trobem molt 
necessari el Pla de Prevenció i Extinció 
d’Incendis que tantes vegades hem 
reclamat  a qui té la competència. Hem fet 
passos per agilitar-ne la redacció, hem fet 
el guió i definit un pla de treball. Estem 
pendents de la seva contractació, des de fa 
mesos, imminent. 

LA PROTECCIÓ LEGAL.  Les Gavarres tenen 
pendent l’aprovació definitiva del Pla Espe- 

cial de Delimitació, aprovat inicialment al 
desembre del 2000 i provisionalment al 
2002. Les normes que incorpora, encara 
que molt generals, són de rang superior als 
planejaments locals i estableixen un primer 
pas cap a la preservació dels valors del 
massís.

L’EDUCACIÓ AMBIENTAL. Ponències, 
participació en jornades, itineraris didàctics, 
camps de treball, publicacions, premis, 
campanyes de sensibilització. Tots aquests 
recursos amb la finalitat de crear actituds, 
valors, una consciència cap a l’estimació, el 
respecte, la conservació i la protecció dels 
múltiples valors del massís. 

LES NOVES FUNCIONS. Cal estar preparat 
per a les noves funcions de lleure i serveis 
que tenen les Gavarres. Funcions que han 
de ser compatibles amb els usos tradicionals 
i han de servir per dinamitzar el territori i 
ajudar als seus habitants.

Per acabar, vull expressar el meu agraïment 
a les persones, administracions i entitats 
que treballen amb nosaltres per fer gran el 
Consorci, i a la gent que estima les 
Gavarres, perquè les seves actituds són la 
garantia de futur del massís.

Joaquim Cufí 
President del Consorci de les Gavarres  
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CONSELL PLENARI

President
Vicepresidència Primera
Vicepresidència Segona 
Vocals:  
Ajuntament de Calonge 
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Castell - Platja d’Aro
Ajuntament de Celrà 
Ajuntament de Cruïlles - Monells - 
Sant Sadurní de l’Heura
Ajuntament de Forallac* 
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Juià
Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Llambilles
Ajuntament de Madremanya
Ajuntament de Mont-ras
Ajuntament  de Palafrugell
Ajuntament de Palamós 
Ajuntament de Quart
Ajuntament de Sant Martí Vell
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Ajuntament de Torrent 
Ajuntament de Vall-llobrega
Consell Comarcal del Gironès 
Consell Comarcal del Baix Empordà
Diputació de Girona

COMISSIÓ EXECUTIVA

President
Vicepresidència Primera
Vicepresidència Segona
Vocals: 

Sr. Joaquim Cufí Solé
Sr. Manel Montalbán Púa
Sr. Ricard Herrero Suñer
 
Sr. Albert Ros Mercader
Sr. Antoni Baulida Casadellà
Sr. Josep M. Solé Chavero
Sr. Francesc Camps Saguer

Sr. Ramon Nadal Colls
Sr. Narcís Oriol Regencós*
Sr. Ponç Feliu Latorre
Sr. Josep Vidal Miàs
Sr. Antoni Gustems Torrent
Sr. Jordi Noguera Sabarí
Sr. Josep Serra Siurana
Sr. Albert Peracaula Boschsacoma
Sr. Joan Matés Espejo
Sr. Xavier Rangel Martínez
Sr. Josep Espadalé Reballí
Sr. Josep Torrent Solà
Sr. Pere Pons Sais
Sr. Ramon Vancells Gascons
Sr. Josep Blanch Gargallo
Sr. Joan Surroca Vila
Sr. Gabriel Casas Soy
Sr. Josep Manel López Gifreu
Sr. Marcel Vila Domènech

Sr. Joaquim Cufí Solé
Sr. Manel Montalbán Púa
Sr. Ricard Herrero Suñer
Sr. Gabriel Casas Soy
Sr. Albert Ros Mercader
Sr. Ramon Nadal Colls
Sr. Ponç Feliu Latorre
Sr. Jordi Noguera Sabarí
Sr. Josep Espadalé Reballí
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CONSELL DE COOPERACIÓ

ADF Celrà - Juià - Sant Martí Vell
ADF Gavarres Nord
ADF Puig d’Arques 
ADF Quart 
ADF Gavarres Marítima
Agrupació Esportiva de Cacera “Senglaners de La Bisbal”
Agrupació Excursionista Palafrugell
Associació Amics de Fitor
Associació de Naturalistes de Girona
Centre Excursionista Baix Empordà
Centre de la Propietat Forestal de Catalunya 
Associació d’Amics de les Gavarres
Colla Excursionista Cassanenca 
Colla Excursionista de Quart
Grup Excursionista Corçà
Societat de Caçadors de les Gavarres

PERSONAL

Plantilla: 
Assumpta Fabré Dachs
Remei Llovet Balmaña
Narcís Vicens i Perpinyà
Oriol Granyer i Manyà
Albert Botey Alier
Albert Segués Sais
Jaume Abel Planagumà 

Gerent
Auxiliar administrativa
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Guarda Rectoria de Fitor
Guarda can Vilallonga

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

Estructura del Consorci
de les Gavarres

* fins el 29 de juliol de 2004



El pressupost de l’any 2004, aprovat
pel Consell Plenari del Consorci en 
data 29 de març, va ser de 517.600 .
L’obtenció de finançament per 
completar les obres de can Geronès, 
va suposar una ampliació pressu-
postària de gairebé 168.000 .
Quant a la liquidació de la despesa
corrent, s’ajusta a les previsions. En 
el capítol d’inversió, cal destacar que
les despeses corresponents a la
rehabilitació de can Geronès, passen
a finançament afectat de l’exercici 
2005.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS:
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Memòria econòmica
de l’exercici 2004

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Aportació ajuntaments
Aportació consells comarcals 
Aportació Diputació de Girona
Fons Cooperació Sta. Cristina d’Aro
INCASOL/conveni can Vilallonga
DG Medi Natural/conveni
Departament de Treball/AODL’s
Premis Gavarres 
Unió Europea/INTERREG
Diputació de Girona/INTERREG
Aportació socis/INTERREG
Subvenció Territori i Paisatge
INGRESSOS PATRIMONIALS 
Interessos actius
Aprofitaments can Vilallonga
Serveis de la Rectoria de Fitor 
Venda de Publicacions
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
DG Medi Natural/conveni
DG Administració local/can Geronès
Diputació de Girona/can Geronès
Consell C. Baix Empordà/can Geronès
Consell C. Gironès/can Geronès
Unió Europea/can Geronès

TOTAL EXERCICI

314.867,50
7.530,41
3.535,40

86.000,00

10.998,42
50.080,01
44.873,29
4.508,00

70.116,77
22.285,20
7.940,00
7.000,00

22.528,50
206,37

13.722,13
6.600,00
2.000,00

180.204,00
120.204,00
60.000,00

1.673,82

1.673,82

166.244,36

35.333,00
35.333,00
35.333,00
60.245,36

316.541,32
7.530,41
3.535,40

86.000,00
1.673,82

10.998,42
50.080,01
44.873,29
4.508,00

70.116,77
22.285,20

7.940,00
7.000,00

22.528,50
206,37

13.722,13
6.600,00
2.000,00

346.448,36
120.204,00
60.000,00
35.333,00
35.333,00
35.333,00
60.245,36

PRESSUPOSTATINGRESSOS MODIFICAT TOTAL

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:

Personal
Béns corrents/serveis
Transferències corrents
Despeses financeres
Inversions reals
TOTAL EXERCICI 

CAPÍTOL

208.325,50
114.304,50

4.508,00
1.000,00

189.459,00
517.600

1.673,82

166.244,36
167.918,18

209.555,72
102.059,00

3.000,00
529,88

122.641,99
437.786,59

30,6
16,7
0,7
0,1

51,9
100

PRESSUPOSTAT MODIFICAT EXECUTAT % DEL CAPÍTOL

DESPESES

Inversions reals
Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

167.918,18 685.518,18517.600,00

0,1%

16,7%

0,7%

51,9%
30,6%



Consell plenari

Després de la seva constitució el 26 de
gener de 2004, el nou ple sorgit de les 
eleccions municipals de maig de 2003 es 
va reunir en dues ocasions, el 29 de març
i el 29 de novembre. 
Principals acords:
-Liquidació del pressupost de l’any 2003 i 
aprovació del pressupost del 2004.
-Projecte d’adaptació segregada de la
planta pis de can Geronès, com a seu del
Consorci.
-Sol·licitud al Govern de la Generalitat
d’aprovació urgent del Pla Especial de
Delimitació   Definitiva de l’Espai d’Interès
Natural les Gavarres. 
-Sobre la separació de l’Ajuntament de
Forallac del Consorci, efectiva des del 29 
de juliol.
-Sobre la proposta de cogestió de l’EIN les 
Gavarres, entre el Consorci i el Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge.

-Admissió de l’ADF Gavarres Marítima
com a nou membre al Consell de Coopera-
ció del Consorci.

Comissió executiva

Es va reunir en vuit ocasions, els principals 
temes i acords tractats són:
-Incorporació de 7 nous socis de la
Catalunya Nord al projecte Interreg III A. 
-Col·laboració amb l’organització del 
Congrés Europarc 2004.
-Conveni de cooperació entre la Diputació
de Girona, els consells comarcals del Baix
Empordà i del Gironès i el Consorci, per al
finançament de les obres de can Geronès. 
-Sol·licitud d’un tècnic en gestió i protec-
ció del patrimoni cultural i turisme, dins 
de la convocatòria de nous jaciments 
d’ocupació del Departament de Treball.
-Acord sobre el Manifest de Juià i les 
infraestructures previstes a l’entorn de les 
Gavarres.  

-Adjudicació definitiva de les obres de can
Geronès i contractació de la direcció 
tècnica de les obres. 
-Sol·licitud d’un ajut de 12.000 a la
Fundació Territori i Paisatge, per dur a
terme el projecte Conservació de l’Espinós a 
la conca mitjana i baixa del Daró.

Consell de cooperació

Es va reunir el dia 1 de desembre, a la sala
de plens del Consell Comarcal del Baix
Empordà. Hi van assistir representants de
l’ADF Gavarres Marítima, de l’ADF Gavarres 
Nord, de l’ADF Celrà-Juià-Sant Martí Vell, 
de l’ADF Puig d’Arques, de l’Associació de
Naturalistes de Girona i del Centre de la
Propietat Forestal. Dels punts de l’ordre 
del dia, el que va motivar més debat va ser 
la prevenció i lluita contra incendis a les 
Gavarres.
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CAN VILALLONGA

Seguint la planificació forestal establerta en 
el Pla d’ordenació, la gestió forestal
realitzada durant aquest any a can
Vilallonga ha consistit en la regeneració i 
millora de 25 ha de sureda i el seu aprofita-
ment posterior durant els mesos de juny i 
juliol, efectuat a través de personal propi 
del Consorci de les Gavarres i la contracta-
ció de l’empresa de Cassà de la Selva,
Agriforestal Lloveras SL.

Amb l’objectiu d’ampliar la xarxa sísmica
catalana, l’Institut Cartogràfic de Catalunya
ha instal·lat un sismògraf en un dels turons 
de la finca. Per a aquesta obra s’han seguit
mesures d’integració paisatgística.

CAN GERONÈS

Aquest any s’ha signat el conveni de
cofinançament que permetrà acabar les 
obres de rehabilitació de la primera planta
de Can Geronès, a Monells, com a nova
seu del Consorci. Els consells comarcals 
del Gironès i del Baix Empordà i la
Diputació de Girona assumeixen a parts
iguals i cadascun d’ells un 15,62% de
l’import de l’obra i el Consorci el 53,14% 
restant. Les obres han estat adjudicades, 
mitjançant subhasta pública, a l’empresa
Construccions Burgos Gasull SL i tenen un
termini d’execució de 8 mesos.

SANT CEBRIÀ DELS ALLS

Després dels treballs de desbrossament que
s’havien dut a terme, aquest any s’ha
restaurat el mur perimetral que conforma
la feixa al voltant de l’església. L’obra, a
més de conservar i millorar el conjunt 
patrimonial, permet guanyar un espai de
repòs per als visitants, que hi trobaran
bancs i un plafó informatiu amb la història
de la parròquia.
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CAN PUIG

A petició del Consorci de les Gavarres la
Fundació Territori i Paisatge ha comprat la
finca de can Puig de Fitor. Aquesta finca té 
una situació estratègica pel fet d’envoltar
totalment la rectoria de Fitor. Les seves 170 
ha de superfície són majoritàriament 
forestals –pinedes i suredes- amb alguns 
antics camps de conreu. Tots aquests 
factors fan que sigui el lloc ideal per iniciar
experiències de prevenció d’incendis i 
conservació de la biodiversitat.

Gestió de finques

Apicultors a can Vilallonga. Sant Cebrià dels Alls.

Can Puig de Fitor.
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RECTORIA DE FITOR

Aquest any s’han continuat els treballs de
manteniment i millora de la Rectoria.

Pel que fa al punt d’informació s’ha
renovat el mobiliari de la sala menjador, 
que fins ara tenia taules i bancs 
provisionals. La sala oest s’ha adequat i té 
dos nous usos: espai per a magatzem i 
despatx per al guarda i el personal
col·laborador del Consorci. Per últim, a la
sala nord, s’hi ha instal·lat una exposició 
permanent sobre Fitor. 

Pel que fa als espais exteriors també s’han
fet millores a l’àrea de lleure. Per comple-
mentar la zona de pícnic, adequada l’any
passat, s’ha construït un sistema
d’aprofitament de les aigües pluvials dels 
teulats de la Rectoria. El sistema permet 
l’alimentació d’una font i de dues preses 
d’aigua, una a les barbacoes i l’altra a
l’hort.

Per millorar l’ús de l’espai s’ha construït
una escala a la rampa d’accés des del
camí de can Puig, que d’aquesta manera
passa a ser exclusivament per a vianants i 
s’ha instal·lat la senyalística de recomana-
ció d’usos. 

El seguiment de la freqüentació realitzat
indica que Fitor rep cada any un nombre 
creixent de visitants. Unes 8.000 
persones han utilitzat els serveis interiors 
–punt d’informació-, i prop de 700 els 
equipaments de l’àrea de lleure. Els pics 
de freqüentació són a l’estiu i la tardor, 
amb un màxim el mes d’octubre, 
coincidint amb l’aplec.

Punt d’aigua a l’hort del rector.

Exposició sobre Fitor.

Freqüència de visites a Fitor

Accés a la rectoria.
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Així mateix, el passat 24 de maig es va fer 
una reunió informativa per a la creació 
d’una ADF al terme municipal de 
Llambilles. Hi van assistir una trentena de 
propietaris, càrrecs municipals i del 
Consorci i tècnics del DMAH.  Si aquesta 
iniciativa arriba a terme, la totalitat de la 
superfície forestal de les Gavarres estarà 
representada amb una ADF.

Amb l’objectiu de coordinar correctament 
la temporada d’estiu 2004, el passat 22 
de març es van convocar també els princi-
pals agents implicats en la prevenció i 
extinció d’incendis. La reunió va comptar 
amb l’assistència del cap de Bombers de 
Girona, Sr. Joan Rich; el diputat 
d’Agricultura i Política Forestal de la 
Diputació de Girona, Sr. Manel Montal-
bán; els enginyers comarcals del Baix 
Empordà i del Gironès, Srs. David Meya i 
Hèctor Rebollo, i representants de les 
agrupacions de defensa forestal de les 
Gavarres. Es varen proposar millores del 
pla Infocat de les Gavarres i del pla Alfa. 

Prevenció d’incendis

En aquest sentit, s’ha instat el Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge per a 
la contractació amb caràcter d’urgència 
del Pla de Prevenció d’Incendis del 
Perímetre de Protecció Prioritari de les 
Gavarres, instrument que haurà 
d’estructurar els plans de prevenció 
d’incendis de les ADF i el Pla d’Infra- 
estructures elaborat pels Bombers el 1995. 
Proposarà també el calendari de les 
actuacions necessàries i la seva localit-
zació per a la lluita contra els grans 
incendis, i alhora ha de preveure’n el 
manteniment.

A proposta del Consorci de les Gavarres, 
és de destacar la creació de l’Associació de 
Defensa Forestal Gavarres Marítima, que 
agrupa els propietaris i ajuntaments de 
Calonge, Castell-Platja d’Aro, Palamós i 
Santa Cristina d’Aro. La suma de tots 
aquests esforços ha fet possible la 
contractació d’un tècnic, responsable de 
la coordinació de les actuacions de 
l’ADF.

Franja de baixa càrrega
de combustible a Cruïlles.

Tasques de vigilància de l’ADF Gavarres
Marítima.

La campanya de prevenció d’incendis 
d’aquest estiu ha estat relativament 
tranquil·la. Les condicions meteorològiques i 
l’estat del combustible vegetal no han fet 
necessària l’activació del nivell 3 del pla 
Alfa, amb la consegüent restricció d’accés 
motoritzat al massís. Tot i això, segons 
dades provisionals del Servei de Prevenció 
d’Incendis del DMAH, les Gavarres s’han 
vist afectades per tres incendis menors al 
la vessant oest del massís.

Durant aquest any el Consorci ha treballat 
per a la prevenció dels grans incendis 
forestals en dues línies principals: la 
promoció d’instruments de planificació a 
nivell territorial i la coordinació dels 
agents implicats en la prevenció i extinció 
d’incendis.
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Per avançar en l’ordenació de l’ús públic
de l’espai, enguany s’ha fet un esforç 
important per desplegar la xarxa d’àrees 
de lleure del massís.

Al castell de Sant Miquel, per comple-
mentar la intervenció de restauració de
l’ermita i l’adequació de la torre de
telegrafia òptica com a mirador, 
executades per la Diputació i l’Ajuntament
de Girona, s’ha renovat el mobiliari de
l’àrea de lleure que havien instal·lat els 
Amics de la Vall de Sant Daniel, colla que
té cura del manteniment de l’espai.

A Sant Cristòfol del Bosc, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Llam-
billes, s’han instal·lat taules, bancs i 
papereres a l’àrea de lleure i a la font de
Sant Cristòfol. La intervenció comple-
menta la construcció del mataguspires, a
les graelles d’obra, que es va dur a terme 
l’any passat.

A Santa Llúcia de l’Arboç, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de la
Bisbal, s’han instal·lat bancs, taules i 
papereres per endreçar aquest bonic 
paratge, on ja hi ha un refugi lliure de
propietat i gestió municipals. 

A la vall de Bell-lloc, en col·laboració
amb l’Ajuntament de Palamós, s’ha
adequat a la finca de can Pere Tià, 
propietat de l’Ajuntament, una zona
d’aparcament de vehicles i una àrea de
lleure. L’equipament, situat a l’entrada
de la vall, ha de servir per donar acollida
als visitants i fomentar l’entrada a les 
Gavarres per aquest sector, a peu o en 
bicicleta.

Tots aquests espais tindran senyalització
dels usos permesos i panells informatius
amb la història de l’indret. 

Ordenació de l’ús públic

Aparcament a l’àrea de lleure de can
Pere Tià.

Taules de pícnic i papereres
instal·lades a Santa Llúcia. 



Per complementar la feina començada
l’any anterior al Gironès, aquest any
s’ha treballat en la redacció d’un
projecte d’adequació d’elements patri-
monials del Baix Empordà. L’arquitecte
Lluís Pujol n’ha estat el redactor i els 
elements arquitectònics seleccionats 
han estat els següents: la font de
Panedes, a Santa Cristina d’Aro, els 
pous de glaç de can Salomó, a la Bisbal
d’Empordà, el forn de rajols del mas
Plaja, a Forallac, i les rescloses del Molí 
de les Roques, Molí Cremat i Molí d’en
Lluís, a Calonge. Per a cada un
d’aquests elements es descriu l’estat de
conservació i es fa la proposta d’inter-
venció degudament justificada amb
plànols, amidaments i pressupost.

Paral·lelament s’han començat a desen-
volupar els treballs per adequar
elements patrimonials al Gironès.

A Celrà s’ha restaurat la font de l’Alau. A 
causa de la inaccessibilitat del lloc es va
haver de transportar el material d’obra a
peu i amb burro. Quan quedi obert el 
sender de Celrà als Àngels, la font serà 
un important punt de repòs i avitualla-
ment d’aigua per als senderistes.

A Juià s’han instal·lat elements de
seguretat a Sant Joan de l’Erm. Atès que
amb el desplegament de la xarxa de
senders es preveu que s’incrementi el 
nombre de visitants, s’ha tancat la
cisterna i senyalitzat la bassa. També
s’han elaborat els continguts del panell
informatiu que ha instal·lat l’Ajunta-
ment.

A Quart s’ha construït un gual per a
senderistes al Pas Traginer. El gual, a la
riera del Celrè, és un pas estratègic on 
conflueixen diversos senders de la xarxa
del Gironès, que permeten anar des de
Quart a Cassà, Castellar de la Selva o els 
Àngels. 

12

Adequació d’elements d’interès patrimonial
a l’entorn de la xarxa de senders

Transport de material per a la restauració
de la font de l’Alau.

Gual al Pas Traginer, a Quart.
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El 2004 s’han iniciat diferents  treballs de
senyalització, seguint el Manual Tècnic de
Senyalització per a Espais Naturals Prote-
gits del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. Amb aquesta senyalització es 
vol dotar les Gavarres d’un conjunt de
senyals informatius i d’interpretació amb
uns signes d’identitat visual propis. 
Durant el mes d’agost es van col·locar
senyals direccionals en diferents pistes 
d’accés a Fitor, per al trànsit de persones i 
vehicles. També s’han col·locat senyals de
recomanacions en àrees de lleure, que
mostren les principals pautes de compor-
tament a seguir.

Recentment s’han instal·lat tretze carte-
lleres en antigues parròquies, ermites i 
elements arquitectònics d’interès. 
Aquests plafons contenen informació de
l’origen i evolució històrica del lloc 
elaborada per l’historiador Elvis Ma-
llorquí, complementada amb imatges 
antigues i plànols de situació. Els llocs 
triats han estat el castell de Sant Miquel,
Sant Martí del Castellar, Sant Cristòfol 
del Bosc, Sant Mateu de Montnegre, 
santuari dels Àngels, Sant Cebrià de
Lledó, Santa Pellaia, Sant Cebrià dels Alls, 
Santa Llúcia de l’Arboç, Sant Martí de
Romanyà, ermita de Bell-lloc i resclosa i 
forn del mas Antoniet.

Darrerament s’han elaborat 9 plafons 
panoràmics per instal·lar-los en miradors 
amb vistes notables: castell de Sant 
Miquel (Girona), puig d’Arques (Cruïlles) i 
cim del Montagut (Palamós). Aquests 
plafons permetran als visitants d’aquests
miradors identificar els principals ele- 
ments geogràfics: muntanyes, nuclis, 
masos propers…

Senyalització d’accessos
i llocs d’interès
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INVENTARI DE CLAPS FORESTALS 
SINGULARS

El Consorci de les Gavarres, amb la
col·laboració de la Diputació de Girona i el 
projecte europeu INTERREG IIIA, ha
contractat a l’empresa Terradebosc SL la
redacció d’aquest estudi, que dóna
resposta a la necessitat de conèixer les 
formacions forestals més significatives de
les Gavarres.

Per aquest inventari s’ha utilitzat una
metodologia molt innovadora que ha
permès crear una base de valoració pròpia
dels claps forestals més singulars del massís
i disposar, també, d’uns criteris tècnics per 
planificar, fer seguiment i gestionar
correctament els diversos espais forestals de
les Gavarres.

INVENTARI D’ESPAIS OBERTS

Aquest treball, elaborat per l’estudiant
de pràctiques de postgrau en Planifi-
cació i Gestió Forestal de la UdG, 
Gemma Capellades, ha localitzat, delimi-
tat i identificat la superfície no arbrada
de l’EIN. Amb un total de 1.714 ha,
aquesta superfície queda distribuïda de
la manera següent: 83,92% conreus,
7,2% no determinat, 4,2% plantacions, 
3,5% erms, 0,9% pastures i 0,17% 
horta.

Els municipis amb més proporció 
d’espais oberts dins l’EIN són Cassà de la
Selva (16,7%), Cruïlles-Monells-Sant 
Sadurní de l'Heura (15,23%), Girona
(11,9%) i Forallac (8,1%).

ESTUDI DE VIABILITAT D’INTRO- 
DUCCIÓ DE RAMATS

La ramaderia extensiva a les Gavarres ha
estat una pràctica que s’ha anat perdent
a partir dels anys seixanta, com a conse-
qüència del despoblament rural i la forta
competència de la ramaderia intensiva
d’estabulació.
Actualment, la problemàtica de la conser-
vació de la biodiversitat i de la prevenció 
d’incendis forestals al massís fa necessari
un estudi exhaustiu d’aquesta pràctica tan
eficaç.
Amb aquesta finalitat, i amb la
col·laboració de la Diputació de Girona i 
el projecte INTERREG III A, s’ha encarre-
gat aquest estudi a l’enginyera tècnica
agrícola Engràcia Valls.

Aquest projecte cerca i estableix els 
antecedents que poden constituir referents 

Estudis, seguiments
i informes

Resclosa de mas Salvador, a Romanyà.
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al silvipastoralisme de les Gavarres, 
estudia i descriu acuradament la situació 
actual del sector, relaciona  i integra les 
tendències, les necessitats i les oportu-
nitats.
Així mateix,  proposa diferents alterna-
tives de viabilitat,  amb la creació d’un 
projecte pilot de gestió silvipastoral a la 
finca de can Puig de Fitor.

ESTUDI DE LA FAUNA AQUÀTICA I 
ESPÈCIES INVASORES

Els guanyadors del XIII Premi Joan 
Xirgo, Daniel Boix, Jordi Sala, Elisenda 
Montserrat, Stéphanie Gascón i Mònica 
Martinoy, van presentar el passat 
desembre el treball  “Efecte d’espècies 
invasores sobre les comunitats aquà-
tiques de les Gavarres”.  En aquest 
treball es fan aportacions notables al 
coneixement faunístic i ecològic del 
massís, amb 190 basses inventariades, 
més de 280 espècies d’invertebrats 
esmentades i una anàlisi de la presència 
i efecte d’espècies invasores sobre la 
fauna autòctona. Entre les espècies 
identificades cal destacar la troballa d’un 
nou escarabat per a la ciència i les primeres 

Gratapalles anellat a can Vilallonga.

Sessió de seguiment de papallones
a Sant Daniel.

citacions a la península d’altres inverte-
brats. El treball es publicarà a la tardor, 
com a tercer número de la col·lecció 
“Biblioteca Lluís Esteva”. 

ESTACIÓ D’ANELLAMENT D’AUS A 
CAN VILALLONGA

A l’estiu de l’any 2004 s’ha establert en 
una sureda de can Vilallonga (Cassà de 
la Selva), una estació ornitològica 
d’esforç constant, emmarcada en el 
programa SYLVIA de l’ICO (Institut 
Català d’Ornitologia). Aquest programa 
té per objectiu obtenir informació a 
llarg termini sobre les poblacions 
d’ocells. L’anellament el realitza 
l’Associació Galanthus. 

Al llarg de les 10 sessions estivals 
d’anellament realitzades, s’han detectat 
40 espècies diferents de les quals 16 
han estat capturades, amb un total de 
170 ocells anellats. El pit-roig, la merla i 
les mallerengues cuallarga i blava han 
estat les aus més anellades.
L’abundància de captures del bloc 
estival ha estat semblant al d’altres anys 
en estacions del programa situades en 
ambients mediterranis forestals similars. 
En successives campanyes es podran 
conèixer les tendències poblacionals de 
les aus de les nostres suredes.

SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DE 
PAPALLONES A SANT DANIEL 

Aquest any s’ha iniciat a la vall de Sant 
Daniel un seguiment de les poblacions 
de papallones diürnes, unes bones 
bioindicadores de la qualitat ambiental 
dels ecosistemes. El seguiment l’han dut 
a terme Jaume Oliveras i Jordi Compte. 
El censos s’han fet setmanalment entre 
els mesos de març i setembre, seguint la 
metodologia del Butterfly Monitoring 
Scheme (BMS), que s’aplica en una 
cinquantena de localitats catalanes. 
Tot i el mal temps registrat, durant la 
primavera s’han censat un total de 
3.218 papallones, corresponents a 53 
espècies. Les futures campanyes ajuda-
ran a determinar l’estat de conservació i 
l’evolució de les poblacions i ambients 
de la vall.

INFORMES

Al llarg de l’any, els serveis tècnics del 
Consorci han emès diversos informes 
d’assessorament i assistència tècnica. De 
forma sintètica, els informes s’han 
referit a les qüestions següents:

La construcció d’un espai de producció 
vinícola a la vall de Bell-lloc (Palamós).
La neteja del Daró al Pla de Banyeres 
(Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura).
La restauració del ferm del camí de les 
Dues Rieres, a can Vilallonga (Cassà de la 
Selva).
El tancament de finques en sòl no urbanit-
zable (la Bisbal d’Empordà).
La construcció annexada a Sant Llop 
(Torrent).
L’estat dels ponts de can Carbó (Cruïlles).
Les necessitats de gestió del patrimoni 
cultural a les Gavarres.
 

Im
at

ge
: A

ss
oc

ia
ci

ó 
G

al
an

th
us



16

El santuari 
dels Àngels va
acollir el 20 
de novembre
l’edició 2004 
dels Premis les 
Gavarres. 180 
persones van
assistir a aquest
acte on es van
lliurar els Premis 

ment de l’activitat arqueològica al sud de
les Gavarres i del context social i polític de
la recerca a finals del segle XIX i principis 
del XX.  El premi atorgat consisteix en una
dotació econòmica de 3.000  i la pu-
blicació del treball elaborat.

VIII PREMI CIRERA D’ARBOÇ
El VIII Premi Cirera d’Arboç ha estat
atorgat a Josep M. Juanola i Oliveras en 
reconeixement a la gran tasca realitzada
durant 49 anys a l’hostatgeria dels Àngels 
i a favor de les Gavarres.  La candidatura
va ser presentada conjuntament per la
Colla Excursionista Cassanenca, l’Asso- 
ciació Excursionista de Quart i l’Associació
de Veïns de la Vall de Sant Daniel i va
comptar amb l’adhesió de 24 entitats 
(colles excursionistes,  associacions i ajun-
taments) vinculades al massís. 

El premi lliurat va consistir en un CD amb
un enregistrament original de la Principal de

Premis les Gavarres 2004

Josep M. Juanola, guardonat amb el Premi
Cirera d’Arboç.

Francesc Aicart, guanyador del Premi
Joan Xirgo.

Joan Xirgo i Cirera d’Arboç i es va presen-
tar el segon llibre de la col·lecció “Biblio-
teca Lluís Esteva”.

XIV PREMI JOAN XIRGO
El guanyador del XIV Premi Joan Xirgo ha
estat Francesc Aicart i Hereu, autor del
projecte de recerca titulat Agustí Casas i 
Vinyas, pioner de l’arqueologia a les 
Gavarres (1894-1925). El treball, basat
en la recerca documental i la recuperació
de dades orals, pot contribuir al coneixe- 

la Bisbal, de la sardana L’ermita dels Àngels,
de Pau Marons, així com de 13 peces més 
que ressegueixen la vida d’en Josep.
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Materials de difusió, educació
i sensibilització

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE LA CUSTÒDIA 
DEL TERRITORI A LES GAVARRES

El llibre és la publicació del treball dels 
ambientòlegs Xavier Basora i Xavier 
Sabaté, premiat amb el XII Premi Joan
Xirgo i constitueix el segon número de la
col·lecció “Biblioteca Lluís Esteva” que
edita el Consorci.

En aquest llibre les Gavarres són analit-
zades des de l’òptica de la custòdia del
territori. A partir de la consulta
documental i d’entrevistes a propietaris, 
experts, entitats i administracions, els 
autors estudien les oportunitats i limita-
cions en la planificació i gestió d’aquest
espai a través de les tècniques de custò-
dia. El treball conclou amb un seguit de
propostes per promoure l’ús de la custò-
dia del territori. 

La publicació es va presentar el 20 de
novembre al santuari dels Àngels, durant
la celebració dels Premis les Gavarres 
2004. La presentació va anar a càrrec de
Jordi Pietx, director de la Xarxa de
Custòdia del Territori.

NOU MAPA DE LES GAVARRES

Reclamat per molts usuaris i visitants de
l’espai, s’ha treballat al llarg del 2004 en 
l’edició d’un nou mapa topogràfic de les 
Gavarres. Aquest plànol general, 
reproduït a escala 1:40.000, aportarà 
informació actualitzada dels principals
elements geogràfics, llocs d’interès, 
senders i rutes a peu i en bicicleta, àrees 
de lleure, equipaments, etc. El mapa
editat pel mateix Consorci i realitzat per 
l’Editorial Piolet amb la col·laboració de
Jordi Dalmases i Enric Bisbe, compta
amb el suport econòmic de la Diputació
de Girona. El plànol  sortirà a la venda
properament.

EDICIÓ D’UN BUTLLETÍ DIGITAL DEL 
CONSORCI

El Consorci ha iniciat aquest 2004 
l’edició d’un butlletí digital amb
l’objectiu de divulgar les actuacions 
desenvolupades i notícies sobre les 
Gavarres a tots els ens, entitats i particu-
lars interessats. Aquest butlletí es tramet
per correu electrònic amb una periodici-
tat trimestral i es pot descarregar des de
la web del Consorci.

EDICIÓ D’UN DÍPTIC DE BOLETS

El díptic duu per títol Els bolets de les 
Gavarres, un patrimoni que cal respectar i
pretén informar sobre les principals
característiques i funció d’aquests organis-
mes en el bosc i també donar consells pràc-

tics per a la seva recol·lecció. Aquest 
material s’ha elaborat en col·laboració 
amb l’Associació Micològica Joaquim 
Codina. Se n’han editat 10.000 unitats
que, donada la mala temporada, es 
distribuiran a la tardor del 2005.

REDACCIÓ D’ITINERARIS DIDÀCTICS

El material didàctic “6 itineraris per les 
Gavarres” redactat per Jordi Vicens, 
s’adreça  especialment al professorat de
centres de primària i secundària i vol ser 
una eina pràctica per a sortides de camp
autoguiades.

El treball aglutina sis recorreguts ben 
diferenciats pel massís de les Gavarres, 
amb la finalitat de conèixer el seu
patrimoni natural, el paisatge i els 
aprofitaments tradicionals. Els itineraris 
estan especialitzats en tres temàtiques:
l’aigua, el bosc i la composició geològica
del massís. 

El treball de redacció  ha estat subven-
cionat per la Fundació Territori i Paisatge
dins de la convocatòria 2004 d’ajuts per 
a la realització de projectes de difusió i 
educació ambiental.
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Col·laboració amb el programa “El suro 
i el seu món”

En el marc del programa 2004-2005 “El 
suro i el seu món”, que organitzen els 
ajuntaments de Cassà de la Selva i 
Llagostera, el Consorci de les Gavarres va
coordinar el passat dia 12 de novembre la
taula rodona “La producció de suro a les 
Gavarres. Situació actual i perspectives de
futur”. Va comptar amb la presència de
Josep Pla, gerent de compres de Corcho 
del País SA; Joan Rovira, secretari del 
Consorci Forestal; Marta Macià, cap
d’estudis de l’Escola Xifra; Josep Casellas, 
empresari de la indústria transformadora,
i Josep Lloveras, empresari forestal. 
Hèctor Pipió, dels serveis territorials del
DMAH va fer les funcions de moderador. 
Van assistir-hi setanta persones i es va fer 
un balanç molt acurat del suro gavarrenc, 
se’n van destacar les seves debilitats i 
fortaleses actuals i futures.

Participació en el Congrés Europarc 
2004

Aquest congrés internacional celebrat a
Roses i organitzat pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge s’ha centrat en 
diversos aspectes relacionats amb la
implantació i gestió de la Xarxa Natura
2000.  El Consorci ha col·laborat en el 
taller Nova aproximació al finançament 
de Natura 2000, que es va desenvolupar
a Fitor el dia 1 d’octubre. Va comptar
amb 25 participants, responsables de
parcs naturals europeus i de l’Estat
espanyol. Al matí es van treballar els 
continguts del taller, a la Rectoria i al
mas Cals de Fitor. A la tarda, tots els 
participants van poder gaudir d’una ruta
per les Gavarres, guiada per Joan Botey, 
on a banda de visitar una mostra del ric 
patrimoni cultural de les Gavarres, es va
introduir els assistents en el coneixement 
i la gestió del bosc mediterrani.

Col·laboració amb el camp de treball 
Recuperem el Castell de Palegret

Aquest camp de treball adreçat a joves de
14 a 16 anys es va desenvolupar entre els 
dies 4 i 17 de juliol a Celrà. L’Associació
de Naturalistes de Girona ha estat
l’entitat responsable de la seva organit-
zació, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de
Celrà i el Consorci de les Gavarres.

Col·laboració amb la publicació de  dos 
llibres sobre les Gavarres

Al juny es va presentar el llibre Les 
Gavarres, muntanyes amigues, dels autors 
Ernest Costa i Josep Matas, publicat per 
March Editor. També va sortir al carrer la
Guia d’estiu 2004 editada per la revista
Presència, amb un capítol dedicat a

l’espai natural de les Gavarres. El Consorci 
de les Gavarres ha col·laborat econòmica-
ment en totes dues publicacions. 

Visita a l’associació francesa Initiation 
a la Fôret

En el marc del projecte INTERREG III A, 
es va celebrar a Vivès (Catalunya Nord),
una sessió de presentació de materials 
pedagògics elaborats per l’associació IF, 
centrats en el coneixement del bosc des
de diferents punts de vista (ecològic, 
productiu, social). A la reunió hi van
assistir representants dels centres de
recursos pedagògics del Baix Empordà i 
del Gironès, convidats pel Consorci de les 
Gavarres, fet que va fomentar  l’intercanvi
d’experiències entre educadors dels dos
costats dels Pirineus. 

Col·laboracions i jornades

Sortida del congrés Europarc a Fitor.

Treballs de restauració al castell de Palegret.



Imatges de portada i contraportada: tija i fruits d’arítjol
L’arítjol (Smilax aspera) és una liana que s’entortolliga i enfila entre la vegetació,
i pot arribar a fer impenetrable el bosc. L’aspror de les tiges espinoses
–com assenyala el seu nom científic– la fan una planta de mal record per a tothom
qui s’ha embardissat alguna vegada.

Les arrels han estat aprofitades tradicionalment per les seves propietats diürètiques i depuratives.
Els fruits vermells i carnosos, en madurar a l’hivern, són un preuat aliment per a molts animals frugívors. 




