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P R E S E N T A C I Ó

Definiria aquest any com un any de molta
feina, tant per consolidar tots els àmbits
d'actuació, que any rere any anem desen-
volupant, com per aquells projectes que
hem començat de nou.

La redacció d'un contracte programa amb
el Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge per al període 2006-2009, que subs-
titueix i millora el conveni fins ara vigent,
ha centrat bona part dels nostres esforços.
El pla d'acció acordat suposarà la redacció
de projectes i inversions de manera pro-
gramada i amb garantia econòmica.

Després de cinc anys d'esforços, hem
pogut estrenar la nova seu a Can Geronès
de Monells. Disposar d'aquest espai propi
ens dota de més personalitat i autonomia.
La nostra pretensió és que Can Geronès
esdevingui un lloc de trobada, de consul-

ta i un equipament de referència per a tot
allò que afecta les Gavarres. Els esforços
fets per les administracions que hi han
col·laborat econòmicament i per les per-
sones que hi han estat al davant, ara ja
podem dir que han valgut la pena.

Del pla d'actuacions que podreu conèixer
seguidament veureu que hem dedicat
molts esforços a la planificació futura del
massís, així voldria destacar l'organització
de dues jornades, que van despertar l'in-
terès de persones de sectors i àmbits molt
diversos. Les conclusions d'ambdues jor-
nades esdevindran propostes de futur.

Cercar alternatives per a la construcció
d'una nova línia d'alta tensió, vetllar
perquè s'incorporin mesures de connec-
tivitat en els projectes de l'anella de les
Gavarres, informar sobre activitats o pro-

jectes, elaborar informació de base i facili-
tar-ne l'ús públic... El Consorci està de-
mostrant que treballa per assolir objectius,
tenint en compte criteris globals, interessos
generals. Però hem de reconèi- xer que
perquè l'acció del Consorci sigui més efec-
tiva i reconeguda, hem d'implicar els ajun-
taments que en formeu part, oferint
assistència tècnica i coordinació. Treballar
plegats, actuar coordinadament, paral·lela-
ment per aconseguir objectius comuns serà
la manera d'avançar més eficaç i coherent
cap al desenvolupament i la protecció de
l'espai.

Per acabar, volem agrair la implicació, la
col·laboració i el suport que ens han donat
persones i entitats d’àmbits molt diversos.
Ben segur, el nostre dia a dia hauria estat
molt més difícil sense poder comptar amb
vosaltres.

Joaquim Cufí Solé
President del Consorci de les Gavarres

Presentació
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CONSELL PLENARI

President Sr. Joaquim Cufí Solé
Vicepresidència primera Sr. Manel Montalbán Púa
Vicepresidència segona Sr. Ricard Herrero Suñer
Vocals:
Ajuntament de Calonge Sr. Albert Ros Mercader
Ajuntament de Cassà de la Selva Sr. Antoni Baulida Casadellà
Ajuntament de Castell - Platja d’Aro Sr. Josep M. Solé Chavero
Ajuntament de Celrà Sr. Francesc Camps Saguer
Ajuntament de Cruïlles - Monells -
Sant Sadurní de l’Heura Sr. Ramon Nadal Colls
Ajuntament de Girona Sr. Ponç Feliu Latorre
Ajuntament de Juià Sr. Josep Vidal Miàs
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Sr. Antoni Gustems Torrent
Ajuntament de Llagostera Sr. Jordi Noguera Sabarí
Ajuntament de Llambilles Sr. Josep Serra Siurana
Ajuntament de Madremanya Sr. Albert Peracaula Boschsacoma
Ajuntament de Mont-ras Sr. Joan Matés Espejo
Ajuntament de Palafrugell Sr. Xavier Rangel Martínez
Ajuntament de Palamós Sr. Joan Mármol García

Sr. Emili Pérez Vidal (1)
Ajuntament de Quart Sr. Josep Torrent Solà
Ajuntament de Sant Martí Vell Sr. Pere Pons Sais
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro Sr. Ramon Vancells Gascons
Ajuntament de Torrent Sr. Josep Blanch Gargallo
Ajuntament de Vall-llobrega Sr. Joan Surroca Vilà
Consell Comarcal del Baix Empordà Sr. Josep Manel López Gifreu
Consell Comarcal del Gironès Sr. Gabriel Casas Soy
Diputació de Girona Sr. Marcel Vila Domènech

Sr. Roger Zamorano Rodrigo (2)
COMISSIÓ EXECUTIVA

President Sr. Joaquim Cufí Solé
Vicepresidència primera Sr. Manel Montalban Pua
Vicepresidència segona Sr. Ricard Herrero Suñer
Vocals: Sr. Gabriel Casas Soy

Sr. Josep Espadalé Reballí (fins 14 març)

Sr. Joan Surroca Vilà (a partir 14 març)

Sr. Ponç Feliu Latorre
Sr. Ramon Nadal Colls
Sr. Jordi Noguera Sabarí
Sr. Albert Ros Mercader

* (1) a partir del 16 de novembre
* (2) a partir del 26 de juliol

CONSELL DE COOPERACIÓ

Colla Excursionista de Quart
Grup Excursionista Corçà
Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
ADF Puig d’Arques
ADF Gavarres Nord
ADF Sant Martí Vell - Juià - 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 Amics de Fitor
Agrupació Esportiva de Cacera «Senglaners de La Bisbal»
Ateneu Popular de Calonge
Club Alpí Palamós

PERSONAL

Plantilla:
Assumpta Fabré Dachs Gerent
Remei Llovet Balmaña Auxiliar Administrativa

(maternitat i excedència)

Maribel Bassacomas Moreno Auxiliar Administrativa
(a partir del 19 d’abril)

Narcís Vicens i Perpinyà Tècnic
Oriol Granyer i Manyà Tècnic
Albert Botey Alier Tècnic (fins al 31 d’agost)

Ricard Grabulosa Solà Tècnic (a partir del 12 desembre)

Albert Segués Sais Guarda Rectoria de Fitor
Jaume Abel Planagumà 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

Treball voluntari
Albert Mallol Camprubí Suport general, recerca de

flora i etnobotànica

Estructura del Consorci
de les Gavarres
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emòria econòmica
de l’exercici 2005

M

El pressupost de l'any 2005, aprovat pel
Consell Plenari del Consorci en data 14 de
març, va ser de 410.388 €. La necessitat
de fer front a les despeses generades per la
finalització de l'obra de la nova seu, va
requerir la incorporació posterior dels
romanents de l'exercici 2004. Fora d'això,
en el capítol d'ingressos és de destacar el
30% d'augment de les aportacions dels
ajuntaments i dels consells comarcals.
Aquest increment és el resultat de l'actua-
lització de les dades de població i del pres-
supost municipal, que no havien estat
revisades des de l'any 1998. Quant a les
despeses, cal destacar que es manté la
inversió en equipaments de regulació d'u-
sos, per un import de 120.204 €, i la rea-
lització d'estudis de seguiment de fauna
iniciats l'any passat.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS:

TAXES I ALTRES INGRESSOS
Diversos

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
Aportació ajuntaments 
Aportació consells comarcals 
Aportació Diputació de Girona 
DG Medi Natural/conveni
Departament de Treball/AODL
Premis Gavarres 
Unió Europea/INTERREG
Aportació socis/INTERREG
INGRESSOS PATRIMONIALS 
Interessos actius 
Aprofitaments Can Vilallonga 
Serveis de la Rectoria de Fitor 
Venda de publicacions
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
DG Medi Natural/conveni
Rehabilitació Can Geronès
VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS
Incorporació romanents 2004

TOTAL EXERCICI

900,00 3.278,00 4.178,00
900,00 3.278,00 4.178,00

275.611,78 275.611,78
9.513,67 9.513,67 
4.596,02 4.596,02 

86.000,00 86.000,00 
51.600,00 51.600,00 
46.177,32 46.177,32 
4.508,00 4.508,00 

70.216,77 70.216,77
3.000,00 3.000,00

13.672,22 1.900,00 15.672,22
100,00 100,00

3.972,22 3.972,22 
6.600,00 6.600,00 
3.000,00 1.900,00 4.900,00

120.204,00 3.777,68 123.981,68
120.204,00 120.204,00 

3.777,68 3.777,68
257.147,98 257.147,98
257.147,98 257.147,98

410.388,00 266.103,66 676.491,66

PRESSUPOSTAT MODIFICAT TOTALINGRESSOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:

Personal 
Béns corrents/serveis 
Transferències corrents 
Despeses financeres 
Inversions reals 

TOTAL EXERCICI

217.651,09 210.687,92 31,5
66.932,91 4.238,00 69.814,00 10,5
4.600,00 3.800,00 0,6
1.000,00 940,00 1.936,15 0,3

120.204,00 260.925,66 380.915,49 57,1

410.388,00 266.103,66 667.153,56 100

PRESSUPOSTAT MODIFICAT EXECUTAT % DEL CAPÍTOLCAPÍTOL

Personal

Béns corrents/serveis

Tranferències corrents

Despeses financeres

Inversions reals

57,10 % 31,5 %

10,5 %

0,6 %
0,3 %

DESPESES
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essions dels òrgans de governS

Consell Plenari

Es va reunir en dues ocasions, el 14 de març
i el 17 de desembre.

Principals acords

- Liquidació del pressupost de l'any 2004
i aprovació del pressupost per a l'any
2005.
- Aprovació del pla d'actuació de l'any
2005.
- Sol·licitud al Departament de Cultura de
declaració de les Gavarres com a Zona
d'Interès Etnològic.
- Avantprojecte de contracte programa
amb el Departament de Medi Ambient.
- Creació de fitxers de dades de caràcter
personal.
- Incorporació del Club Alpí Palamós al
Consell de Cooperació del Consorci.

Comissió Executiva

Es va reunir en nou ocasions, els principals
temes i acords són:

- Organització d'una jornada sobre silvi-
pastoralisme.
- Constitució del grup de treball responsa-
ble de la redacció del document de coges-
tió amb el Departament de Medi Ambient
i Habitatge.
- Admissió de l'Ateneu Popular de Calonge
com a membre del Consell de Cooperació
del Consorci. Aprovació.
- Proposta d'augment de les aportacions
ordinàries dels membres del Consorci per a
l'exercici 2005.
- Sol·licitud de subvenció al Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
dins del concurs públic per a la concessió
de subvencions per a l'execució d'obres de

restauració i conservació d'immobles de
notable valor cultural, corresponent als
anys 2005-2007. Projecte, restauració de
la coberta de Sant Cebrià dels Alls.
- Admissió de l'ADF de Girona com a
membre del Consell de Cooperació del
Consorci.
- Nomenament del representant del Con-
sorci a la segona assemblea de l'Associació
Xarxa de Custòdia del Territori.
- Realització de pràctiques formatives en
el Projecte de l'Escola Taller les Gavarres
del Consell Comarcal del Baix Empordà,
2005-2007.
- Organització d'unes jornades sobre medi
natural de les Gavarres.
- Al·legacions al projecte de línia aèria de
doble circuit de 110 kV de derivació a la
nova subestació elèctrica de Vall-llobrega.
- Contractació a la Universitat Politècnica
de Catalunya d'un informe d'alternatives a
la línia de 110 kV de Fitor a Vall-llobrega.

- Contractació d'obres a l'edifici de Can
Vilallonga.
- Sol·licitud de pròrroga de subvenció per
a la contractació d'agents d'ocupació i
desenvolupament rural.
- Modificació del Conveni Interreg III A. 
- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Girona per a la restauració de la coberta
de l'església de Sant Cebrià dels Alls.
- Valoració del projecte “Estudi tècnic
comparatiu i valoració de l'impacte am-
biental de les alternatives de la línia de
derivació a 110 kV fins a la subestació de
Vall-llobrega”, realitzat per CITCEA de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
- Aprovació dels “Premis Les Gavarres
2005”.
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nformesI

AL·LEGACIONS, ESTUDIS I INFORMES AL
PROJECTE DE LÍNIA DE 110 KW ENTRE
FITOR I VALL-LLOBREGA

Al maig s'iniciava el tràmit d'informació
pública del projecte de construcció d'una
nova línia d'alta tensió promoguda per
ENDESA. El projecte planteja una derivació
de la línia de 110 kW Palafrugell-Platja
d'Aro, que surt de Fitor i va fins a la futu-
ra subestació de Vall-llobrega, tot traves-
sant un dels sectors més emblemàtics de
l'extrem oriental de les Gavarres. El projec-
te discorre en un 80% del seu traçat per
l'interior de l'EIN.

Atesa aquesta afectació, el Consorci va pre-
sentar al·legacions al projecte i va plante-
jar la necessitat de millorar el traçat i el
tipus de línia projectada, i va encarregar un
estudi d'alternatives que minimitzessin l'a-
fectació del massís. Aquest estudi el va
realitzar el Centre d'Innovació Tecnològica
en Convertidors Estàtics i Accionaments
(CITCEA), de la UPC de Barcelona.

L'estudi proposa dues alternatives de
traçat. Un d'aeri, que compacta part d'una
línia de 25 kW ja existent, que ressegueix
el perímetre de l'EIN. Un altre de soterrat,
seguint la carretera C-31, totalment extern
a l'espai protegit. Valorades aquestes dues
propostes, tant per part dels serveis tècnics
del Consorci com pels ajuntaments afec-
tats, el Consorci es va manifestar a favor
del traçat soterrat i va desestimar l'alterna-
tiva de traçat aeri perquè no millora de
manera substancial el traçat proposat pel
promotor i per l'alt impacte social —afecta-
ció a habitatges— que suposaria.

INFORME SOBRE L'AFECTACIÓ A
L'EIN PER L'AMPLIACIÓ DE LA
URBANITZACIÓ RÍO DE ORO DE
CALONGE

A petició del Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA) de la Guàrdia
Civil, es va informar sobre uns vials de
nova creació a la urbanització Río de Oro
de Calonge. Els moviments de terra van

ser aturats pel mateix ajuntament, però
calia certificar l'afectació a l'EIN de les
Gavarres.
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estió de finquesG

CAN GERONÈS, NOVA SEU DEL CONSORCI

Gràcies al suport econòmic dels consells
comarcals del Baix Empordà i del Gironès,
de la Diputació de Girona, de la Generalitat
de Catalunya i de la iniciativa comunitària
Interreg III A ha estat possible la contrac-
tació de la darrera fase de rehabilitació de
la planta pis de Can Geronès, a Monells. La
nova seu, amb una superfície útil total de
210 m2, disposa d'espais destinats a oficina
tècnica, administració, sala de reunions,
arxiu i centre de documentació obert al
públic. Les obres han estat dirigides per l'ar-
quitecte Antoni Aguilar i executades per
l'empresa Burgos-Gasull SL.

L'equipament de la seu —compra de mobi-
liari, d'equipaments informàtics i de comu-
nicacions— s'ha realitzat mitjançant el
finançament del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

Assolits els mínims necessaris per poder tre-
ballar amb normalitat, el Consorci es va

traslladar definitivament de la Bisbal a
Monells el 10 d'octubre i el 17 de desembre
es va celebrar l'acte d'inauguració oficial.

SANT CEBRIÀ DELS ALLS

Per donar continuïtat als treballs de recupe-
ració d'aquesta església s'ha treballat per a
l'obtenció de fons per a la restauració de la
coberta, que per causa del seu mal estat és
la intervenció prioritària. Aquesta fase té un
import total de 57.038,30 €  que seran
coberts respectivament per la Diputació de
Girona, un 35%; el Departament de Cul-
tura, un 21%; el Fons Feder, un 21%, i el
mateix Consorci, el 23% restant. Els treballs
s'executaran al llarg del 2006.

CAN VILALLONGA

Aquest any s'han dut a terme obres de
reforma a l'edifici amb l'objectiu de dotar
Can Vilallonga amb la infraestructura míni-
ma per poder acollir visites, activitats d'e-
ducació ambiental, jornades i altres activi-
tats d'aquest tipus.

L'actuació ha consistit en la construcció de
serveis en una de les corts existents al pati
de la casa, prèvia construcció d'un drenatge
perimetral per evitar les infiltracions d'ai-
gües pluvials. Els treballs han estat realitzats
per l'empresa F2 construccions 2002, SL de
Campllong. També s'han adquirit cadires
per a activitats com les esmentades.

Pel que fa a la resta de la finca, s'ha donat
continuïtat al pla d'ordenació forestal vi-
gent, mitjançant la contractació d'un rema-
tant que ha realitzat els treballs de millora,
encaminats a regenerar la sureda existent,
així com la pela, despelegrinat i tractament
fitosanitari posterior.

La superfície de sureda que s'ha pelat
aquest estiu és de 26,1 hectàrees. Els tre-
balls els ha realitzat l'empresa Agriforestal
Lloveras SL, de Cassà de la Selva. Per la seva
part, el personal propi del Consorci s'ha
ocupat de les tasques d'obertura de corriols,
tallades de millora i ratllat dels suros pelats.

També han continuat els aprofitaments
ramaders i apícoles de la finca.

Oficina del consorci, a Can Geronès.

Pela del suro a Can Vilallonga.
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rdenació de l’ús públicO

MILLORES A L'ÀREA DE LLEURE DE
FITOR

Fitor és un lloc amb una alta freqüentació
que requereix treballs de manteniment i
de millora constants.

Els treballs de manteniment han consistit
en la canalització de les aigües pluvials
per evitar processos erosius, l'eliminació
de xaragalls, la millora del camí d'accés, la
renovació de les escales per arribar a l'àrea
de lleure, la reconstrucció de parets seques
i la reparació i manteniment d'arquetes
del sistema d'aprofitament d'aigües plu-
vials.

Les actuacions de millora de la seguretat
han consistit en la compra de mànegues,
la construcció d'un carretó adaptat per a
la recollida de les cendres i l'adaptació
dels mataguspires als requeriments expres-

zació de camins d'ús preferent, mitjançant
banderoles direccionals, i la instal·lació de
plafons informatius, als llocs d'interès.
Pel que fa als camins, l'objectiu és tenir
senyalitzada la xarxa bàsica de camins inte-
riors de les Gavarres. Enguany s'han senya-
litzat els accessos a àrees de lleure —Fitor,
Santa Llúcia de l'Arboç i Sant Cristòfol del
Bosc—, el camí carener que travessa les

sats pel Cos d'Agents Rurals per poder
considerar-lo punt de foc controlat.

SENYALITZACIÓ DE CAMINS PREFE-
RENTS I LLOCS D'INTERÈS

Aquest any s'han continuat els treballs de
senyalització de l'espai iniciats l'any passat.
Es treballa en dues direccions: la senyalit-

Freqüència de visites  a l’àrea
de lleure de Fitor.
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Gavarres d'est a oest i l'accés a Can Vila-
llonga.

Pel que fa a plafons, s'han elaborat set pla-
fons nous amb informació dels llocs d'in-
terès següents: Sant Llop (Torrent), Santa
Maria de Fenals (Castell-Platja d'Aro), Sant
Mateu de Vall-llobrega (Vall-llobrega),
Sant Pol (la Bisbal d'Empordà), Santa
Maria de Bell-lloc (Santa Cristina d'Aro),
monestir de Sant Daniel (Girona) i Santa
Maria de Montnegre (Quart). Aquests car-
tells complementen els tretze que ja es van
instal·lar l'any anterior. Cada plafó conté
textos explicatius elaborats per Elvis
Mallorquí sobre l'origen i evolució històrica
del paratge descrit, complementat amb
imatges antigues i plànols de situació.

TANCAMENT DE SEGURETAT AL FORN
DE CALÇ DEL SENDER PR DE CASSÀ A
CRUÏLLES

Aquesta actuació dóna continuïtat a d'al-
tres efectuades en els darrers anys amb

l'objectiu de millorar la seguretat a l'en-
torn d'elements d'interès vinculats a la
xarxa de senders del massís. El forn de calç
d'en Puigmiquel, molt proper al molí d'en
Frigola, va ser restaurat per l'Escola Taller
de les Gavarres l'any 2000. Amb el tanca-
ment instal·lat s'ha eliminat el perill que
representava per als visitants.

ARRANJAMENT DE LES BARBACOES DE
L'ÀREA DE LLEURE DEL SANTUARI DELS
ÀNGELS

A petició del Cos d'Agents Rurals i per tal
de prevenir els incendis forestals es va efec-
tuar una intervenció d'urgència per arran-
jar el mataguspires de les barbacoes dels
Àngels. La intervenció ha consistit en la re-
novació de les malles que impedeixen la
sortida de guspires al tiratge de la barbacoa
de la font del Tio Pere.

Paret seca i escala arranjades a Fitor.

Forn de calç d’en Puigmiquel
(Sant Sadurní de l’Heura).



atrimoni naturalP

JORNADES DE PATRIMONI NATURAL DE
LES GAVARRES

Els dies 25 i 26 de novembre es van cele-
brar a l'Ateneu de Celrà les primeres jorna-
des sobre el patrimoni natural de les Ga-
varres, organitzades pel Consorci de les
Gavarres i l'Ajuntament de Celrà, amb la
col·laboració de l'Associació Galanthus i el
suport de la Diputació de Girona.

A les jornades hi van assistir 150 persones
pertanyents a diferents àmbits: tècnics i
representants polítics d'administracions
públiques, propietaris locals, investigadors,
professionals en gestió ambiental, estu-
diants, naturalistes i usuaris de l'espai. El
conjunt de divuit ponències presentades
per investigadors, naturalistes i professio-
nals en gestió del medi natural va donar

una resposta molt satisfactòria als objectius
plantejats per a aquestes jornades, és a dir,
donar a conèixer els valors naturals, poten-
ciar l'interès patrimonial de les Gavarres i
posar en contacte persones i col·lectius vin-
culats al massís.

Les jornades es van complementar amb una
exposició de reproduccions d'ocells de
Carles Salvà i de materials divulgatius de les
Gavarres elaborats per diverses entitats.
També es va fer una sortida pels voltants
de Celrà, guiada per membres de l'Asso-
ciació Galanthus i experts locals, en la qual
van participar una trentena de persones.

ESTUDI DE LA CONNECTIVITAT FUNCIO-
NAL DE LES GAVARRES

L'estudi es va promoure davant el progres-
siu desdoblament d'infraestructures viàries
de l'anomenada anella de les Gavarres i la
preocupació per assegurar el manteniment
dels fluxos biològics amb els espais naturals
de l'entorn.

En aquest treball s'identifiquen els sectors
estratègics per a la dispersió de fauna i els
punts de conflicte amb la xarxa viària.
Trobats aquests punts es fan les propostes
de mesures correctores necessàries, com
ara tipus i emplaçament dels passos de
fauna, que s'han d'incorporar als respec-
tius projectes constructius del desdobla-
ment dels diferents trams de l'anella.

12 Memòria 2005Consorci de les Gavarres

Assistents a les jornades. Pas inferior a la variant de la N-II.

Tallarol de garriga (Sylvia cantillans). Imatge: Associació Galanthus.
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L'estudi ha estat promogut pel Consorci de
les Gavarres, finançat per GISA i realitzat
per Minuàrtia, estudis ambientals.

SEGUIMENT DE PAPALLONES DIÜRNES
A LA VALL DE SANT DANIEL

En el segon any d'aquest seguiment inte-
grat en el Catalan Butterfly Monitoring
Scheme (CBMS) s'han observat, dins el tran-
secte fixat, un total de 59 espècies (3 més
que el 2004) i s'han censat uns 2.591 indi-
vidus, uns 600 menys que el 2004. La
sequera estival és el factor principal que
explica la davallada d'exemplars observats
en relació amb l'any passat.

Les 64 espècies observades en els dos anys
de seguiment a Sant Daniel són una xifra
molt superior a les registrades en qualsevol
de les 31 estacions del CBMS de la línia cos-
tanera i serralada litoral catalana. Aquestes
dades constaten que la riquesa de ropalò-
cers a les Gavarres és excepcional en relació
amb altres ambients similars a Catalunya.

El seguiment d'aquesta estació del CBMS el
duen a terme Jaume Oliveras i Jordi
Compte, amb el suport i finançament del
Consorci.

ESTACIÓ D'ANELLAMENT D'AUS A CAN
VILALLONGA

Durant la temporada compresa entre el
desembre de l'any 2004 i l'agost del 2005
s'han continuat les tasques d'anellament
científic a l'estació de Can Vilallonga (Cassà
de la Selva) on s'han realitzat les 15 ses-
sions d'anellament estipulades per la meto-
dologia de treball del programa. S'han ane-
llat un total de 131 ocells i s'han recuperat
61 individus amb anella. En el decurs de la
temporada s'han capturat un total de 19
espècies diferents. El pit-roig, la merla i les
mallerengues carbonera, cuallarga i blava
han estat les aus més representades en el
total de captures.

En les captures d'hivern té especial
rellevància la captura d'un pit-roig anellat
amb remitent Riksmuseum Stockholm
(Suècia), que havia estat anellat el 17 d'a-
bril del 2003 a Falsterbo, una localitat del
sud de Suècia situada a 1.666 km de Can
Vilallonga. Dades com aquesta reflecteixen
la importància de l'espai natural del massís
com a refugi d'hivernada d'ocells proce-
dents de poblacions nòrdiques. L'abun-
dància de captures del bloc estival ha estat
baixa, fet que també s'ha observat a la
resta d'estacions del territori català situades
en ambients mediterranis forestals similars.

Blaveta (Glaucopsyche alexis).



SEGUIMENT DE LA REDACCIÓ DEL PLA
DE PREVENCIÓ D'INCENDIS DEL MASSÍS

Aquest any s'ha iniciat la redacció del pla
de prevenció d'incendis de les Gavarres.
Aquest pla és la continuació i el comple-
ment del pla d'infraestructures d'extinció
que van projectar i desenvolupar els bom-
bers al seu moment. El pla estudia i pro-
nostica quins tipus de foc es poden donar
al massís i quines són les actuacions a dur
a terme per tal d'optimitzar les inversions
de prevenció i minimitzar el risc de grans
incendis.

El Consorci ha promogut aquest estudi i en
fa el seguiment. L'estudi ha estat encarre-
gat i dirigit pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge i realitzat per la con-
sultoria Terradebosc. Aquest document
estarà enllestit la primavera del 2006.

PARTICIPACIÓ AL CONGRÉS INTER-
NACIONAL “SUREDES, FÀBRIQUES I
COMERCIANTS“

Tècnics del Consorci, conjuntament amb els
enginyers forestals comarcals adscrits a les
Gavarres, van participar en aquest congrés
del febrer passat a Palafrugell on van pre-
sentar la comunicació: “Les suredes de l'es-
pai d'interès natural de les Gavarres: carac-
terització ecològica i productiva”.

En aquesta comunicació s'ofereix una visió
global de les suredes de les Gavarres i de la
seva gestió i aprofitament, analitzant les
característiques estructurals i ecològiques
de les suredes del massís, comparant-les
amb les d'altres zones a partir de dades
d'inventaris forestals. També es presenten i
analitzen dades sobre produccions obtin-

gudes d'estadístiques oficials d'aprofita-
ments, plans tècnics de gestió i millora
forestal (PTGMF), publicacions i comunica-
cions personals, emmarcant-les en el con-
text productiu general de la sureda catalana.

ORGANITZACIÓ D'UNA JORNADA DE
RAMADERIA EXTENSIVA

El Consorci de les Gavarres, amb la col·labo-
ració de la Diputació de Girona i a través del
programa europeu INTERREG IIIA, va orga-
nitzar, al març, una conferència debat sobre
la ramaderia extensiva i la seva viabilitat a

les Gavarres. L'objectiu era plantejar la
necessitat d'incorporar la gestió pastoral en
el marc de la prevenció d'incendis, alhora
que es promocionen els aliments de quali-
tat i es fomenta el desenvolupament rural.

La jornada es va dur a terme a l'auditori del
Campus Agroalimentari de Girona (IRTA-
CTC) de Monells, i va comptar amb l'as-
sistència de més de cent persones, entre els
quals hi havia propietaris forestals, rama-
ders, tècnics, polítics, investigadors i con-
sultors ambientals.

El programa es va desenvolupar en dos
blocs temàtics; durant el primer es varen
exposar els antecedents realitzats en am-
bients mediterranis com el nostre (Montgrí,
Catalunya Nord, Serra de Collserola, Valèn-
cia) i en el segon es varen presentar els estu-
dis realitzats a les Gavarres, així com altres
qüestions relacionades com la comercialit-
zació dels productes obtinguts, la nova polí-
tica agrària comunitària i la formació de
pastors.

estió ForestalG

Sessió de la jornada de Ramaderia Extensiva.
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L'acte de lliurament dels Premis les Gavar-
res va tenir lloc al Teatre Ateneu de Celrà el
dia 26 de novembre, en el marc de les
Jornades de Patrimoni Natural de les Ga-
varres. L'acte va comptar amb la presència
de 180 persones.

XV PREMI JOAN XIRGO

Quim Pou, Lluís Zamora i Miguel Clavero
han estat els guanyadors d'aquesta edició

remis les Gavarres 2005P

pel seu projecte Estat de conservació de l'es-
pinós (Gasterosteus gymnurus), a les Ga-
varres. Prospecció i anàlisi de l'estat de les
poblacions dels peixos autòctons de les Gava-
rres. El jurat va valorar positivament l'in-
terès i importància d'aquest estudi sobre
l'estat de conservació de les poblacions
d'espinós, espècie protegida a Catalunya
per les escasses poblacions existents i que
té a les Gavarres un dels darrers nuclis de
població. El premi consisteix en una dota-
ció econòmica de 3.000 € i la publicació
del treball elaborat.

IX PREMI CIRERA D'ARBOÇ

El Premi Cirera d'Arboç ha estat atorgat a
Gavarres, la revista de les Gavarres i de
l'Ardenya per la seva contribució a la des-
coberta, valorització i difusió dels valors
passats i presents de les Gavarres i de la
seva gent. Aquesta candidatura va ser pre-
sentada pel Consorci de les Gavarres. El
premi lliurat va consistir en reproduccions

originals d'ocells de les Gavarres elaborades
per l'artista Carles Salvà.

Revista Gavarres, IX Premi Cirera d’Arboç.

Lliurament del  XV Premi Joan Xirgo
als guanyadors.
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ifusió, educació i sensibilitzacióD

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE:
FAUNA AQUÀTICA DE LES GAVARRES

Aquest llibre és el resultat de la publicació
del treball de recerca realitzat per Dani
Boix, Stéphanie Gascón, Mònica Martinoy,
Eli Montserrat i Jordi Sala, guanyadors de
la XIII edició del Premi Joan Xirgo. Fauna
aquàtica de les Gavarres és el tercer número
de la col·lecció Biblioteca Lluís Esteva que
edita el Consorci de les Gavarres, amb el
suport econòmic de la Diputació de Girona.
Aquest acurat treball de recerca fa unes

aportacions molt notables al coneixement
dels ambients aquàtics del massís i de la
fauna que hi habita, amb 184 basses i 74
punts de cursos fluvials inventariats i 353
taxons animals identificats. També propor-
ciona informació detallada de la distribució
de les principals espècies invasores, l'afec-
tació sobre la fauna autòctona i incorpora

mesures preventives i correctores sobre la
fauna invasora.

El 25 de novembre, en el marc de les
Jornades de les Gavarres sobre el patrimoni
natural, es va fer la presentació del llibre,
que va anar a càrrec de Xavier Quintana,
professor i investigador de la Universitat de
Girona.

VISITES ESCOLARS A L'ESTACIÓ
D'ANELLAMENT DE CAN VILALLONGA

Durant la passada tardor s'ha desenvolupat
a Can Vilallonga (Cassà de la Selva) una
activitat d'educació ambiental oferta a
grups escolars de 5è i 6è de primària de
CEIP del Gironès i del Baix Empordà. El
propòsit d'aquesta activitat ha estat aprofi-
tar l'estació d'anellament d'ocells establer-
ta en aquesta finca per apropar els escolars
a l'entorn natural de les Gavarres i estimu-
lar l'interès i el coneixement sobre els ocells
que hi viuen.

Els escolars han fet una sortida de desco-
berta de l'hàbitat, amb observació i escolta

del cant de les aus, i una sessió demostra-
tiva d'anellament, que els ha permès obser-
var i identificar de prop els ocells més
representatius dels ambients observats. Un
total de 540 alumnes procedents de 18
centres d'educació infantil i primària del
Baix Empordà i del Gironès han realitzat
aquesta activitat, que ha estat molt ben
valorada per part dels mestres.

L'activitat ha estat guiada per l'Associació
Galanthus, que a la vegada és la responsa-
ble dels treballs a l'estació d'anellament. El
Consorci de les Gavarres ha coordinat les
visites, amb el suport dels centres de recur-
sos del Baix Empordà i del Gironès i ha
assumit les despeses de l'activitat guiada.
Els consells comarcals del Gironès i del Baix
Empordà han col·laborat activament en
aquesta activitat, assumint les despeses del
transport escolar.

SORTIDES GUIADES PER LES GAVARRES

El Consorci de les Gavarres va organitzar els
dies 1, 8, 15 de maig i el 23 d'octubre una
ruta pels voltants de Fitor per conèixer els
usos tradicionals de les plantes. Les sortides
van ser guiades per Albert Mallol, que
també va preparar durant el mes de maig
una exposició, al punt d'informació de la
rectoria de Fitor, amb una vuitantena de
plantes representatives de les Gavarres i
una fitxa dels seus usos tradicionals.

D'altra banda, el Consorci i l'associació
Giroguies van organitzar durant la prima-
vera i tardor sis sortides de senderisme
guiades per conèixer alguns dels valors
naturals i etnològics més representatius del
massís. Boscos, rieres, roques, mines, forns,

Una de les escoles que ha visitat Can
Vilallonga.
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oficis i maneres de viure a les Gavarres, van
ser les principals temàtiques a descobrir en
aquestes visites guiades.

COL·LABORACIÓ AMB EL CAMP DE TRE-
BALL DE JOVENTUT «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 va ser l'entitat res-
ponsable de la seva organització, 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
LA GUIA D'ITINERARIS LES GAVARRES,
ESPAI NATURAL

Des del passat mes d'abril es troba a les lli-
breries aquesta guia d'itineraris, obra dels
autors Daniel Sabater, Xavier Viñas, Xavier
Cortadellas, Ponç Feliu, Enric Bisbe i Jaume
Abel, que ha estat editada per Brau edi-
cions. El Consorci de les Gavarres ha
col·laborat econòmicament en la publicació
del llibre.

DISTRIBUCIÓ I PRESENTACIÓ DEL NOU
MAPA DE LES GAVARRES

El passat 24 de novembre i en el marc de les
jornades de les Gavarres sobre el patrimoni
natural, es va presentar el nou «mapa ex-
cursionista i turístic de les Gavarres», editat
pel Consorci i realitzat per l'Editorial Piolet
amb el suport econòmic de la Diputació de
Girona. Des de la primavera del 2005 el
mapa es pot trobar a les llibreries.

VISITES A CAN VILALLONGA

A través de l'Institut Català del Suro, es va
participar en la filmació d'un reportatge de
la indústria tapera per a la televisió andor-
rana. La col·laboració va consistir en la pre-
sentació i explicació de la gestió de les
suredes gavarrenques. Les imatges van ser
filmades als boscos de Can Vilallonga de
Cassà.

També, en el marc de la IV Reunió de la
Xarxa de Custòdia del Territori, es va fer
una visita guiada a Can Vilallonga a on es
va fer una introducció general sobre el
massís de les Gavarres, es va explicar la ges-
tió silvícola i els aprofitaments de la sureda
i es va exposar el cas d'aquesta finca com a
exemple de custòdia.

Visita guiada a la finca de Can Vilallonga.
Imatge: Marc Munyill — xct.
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ol·laboracionsC

Adscripció parcial de l'especialitat de
Recursos Forestals de l'Escola Taller les
Gavarres al Consorci

L'Escola Taller les Gavarres del Consell
Comarcal del Baix Empordà ha iniciat un
nou programa de dos anys. Ateses les
actuacions realitzades en l'àmbit de la recu-
peració, la millora i el manteniment del
patrimoni de les Gavarres, el Consorci ha
considerat oportú col·laborar més estreta-
ment en aquest nou projecte. Per això, l'es-
pecialitat de Recursos Forestals realitzarà
pràctiques formatives en finques gestiona-
des o tutelades pel Consorci, així com en
espais de domini públic de les Gavarres.

Les activitats que es portaran a terme tin-
dran l'objectiu de familiarització amb les
tasques d'estassada selectiva del sotabosc i
tallada de millora.

Organització d'un seminari sobre consor-
cis de gestió d'espais naturals

El 17 de novembre del 2005 a la Sala Galà
de Cassà de la Selva, dintre del programa de
la IV Reunió de la Xarxa de Custòdia del

Territori, es va celebrar el seminari Els con-
sorcis de gestió d'espais naturals, coordinat
pel Consorci de les Gavarres i el Consorci de
l'Alta Garrotxa. En el seminari, que va
comptar amb l'assistència d'unes 60 perso-
nes, es va analitzar l'eficàcia i futur dels
consorcis com a instruments de gestió i de
protecció i es van debatre les oportunitats
d'aquests ens per a la custòdia del territori.

Festa de la pela del suro a Llofriu

El Consorci de les Gavarres va col·laborar
amb la V Festa de la pela del suro, celebrada
a Llofriu el 18 de juny, organitzant una
xerrada sobre plagues i malalties del suro, a
càrrec de Josep Maria Riba.

Tècnics de sanitat forestal visiten les
Gavarres

Un total de 55 responsables de sanitat
forestal de totes les comunitats autònomes
de l'Estat, van fer, el 9 de novembre, una
sortida a Fitor per visitar parcel·les experi-
mentals de tractaments fitosanitaris i de
seguiment de creixement del suro. La visita
es va fer en el marc de la 22a reunió anual
del grup de treball fitosanitari de Forestals,
Parcs i Jardins convocada pel Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Assessorament per a la creació de nous
consorcis de gestió d'espais naturals

El Consorci de les Gavarres ha rebut diverses
peticions d'assessorament per part d'enti-
tats públiques i privades, interessades en la
creació d'un consorci. Destaquem la visita
que vam rebre d'alcaldes, regidors i tècnics
de la vall del Ges, Orís i Bisaura, així com la
dels regidors de Medi Ambient dels munici-

pis de Begur, Palafrugell, Mont-ras i
Palamós, interessats en la creació d'un con-
sorci dels espais de Castell, Cap Roig i
Muntanyes de Begur.

Col·laboració amb els Serveis Penitenciaris
del Departament de Justícia

Entre els mesos d'abril i juny, el Consorci va
acollir un penat a treballs en benefici de la
comunitat, que va fer feines de millora
forestal i de manteniment a la finca de Can
Vilallonga.

Convenis amb la Universitat de Girona per
a la realització de pràctiques d'alumnes

Com cada any, s'ha donat continuïtat als
convenis amb la Universitat de Girona,
enguany amb dos alumnes en pràctiques.

Àgata Colomer, estudiant de geografia, ha
fet tasques de suport en temes relacionats
amb la cartografia i el sistema d'informació
geogràfica del Consorci.

Carme Rotllan, estudiant de biologia, ha fet
el seu aprenentatge treballant en tasques de
suport d'educació ambiental, entrada i anà-
lisi de dades de seguiments de fauna i rea-
litzant el treball de camp per cartografiar la
vegetació de la vall de Salenys.

Alumnes de la Universitat de Vic visiten el
Consorci

Alumnes de Ciències Ambientals de la
Universitat de Vic, van visitar-nos a la nova
seu i es van interessar per la figura del
Consorci com a ens de gestió d'un espai
d'interès natural. La visita es va comple-
mentar amb un guiatge per la finca de Can
Vilallonga.

Taula rodona del seminari sobre consorcis.
Imatge: Marc Munyill — xct.



Imatges de portada i contraportada: arboç, branca amb flors i cireres. 

El cirerer d'arboç (Arbutus unedo) és un arbret mediterrani ben representatiu de les Gavarres,
que per les estassades i la capacitat de rebrotar sovint té un aspecte arbustiu. La fusta d'arboç,
molt densa, era aprofitada antigament per fer-ne carbó i encara ho és ara per a llenya.

Floreix d'octubre a gener amb flors blanques i penjants, amb aspecte d'esquella. Els fruits,
les cireres d'arboç, triguen tot un any a madurar i per aquest motiu és dels pocs arbres que 
mostren alhora flors i fruits.

Les cireres són comestibles però ingerides en massa quantitat poden provocar indigestió i
emborratxar a causa de la presència d'arbutina, un alcaloide. Per això els romans anomenaven
aquest fruit unedo, que vol dir “menjar-ne només un”.






