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P R E S E N T A C I Ó

Em plau presentar-vos la memòria del
2006. 

Abans de res voldria destacar la integració
de la Generalitat de Catalunya en l'estruc-
tura interna del Consorci. La incorporació
del DMAH en el Consorci és una bona
notícia ja que facilitarà la coincidència
d'objectius de treball, l'intercanvi d'infor-
mació, la planificació conjunta i millorarà
la fluïdesa de la relació econòmica. 

El Govern de la Generalitat va aprovar, i ja
era hora, el Pla especial de delimitació i de
protecció del massís. Feia molt de temps
que esperàvem aquesta notícia, que omple
un buit legal necessari per a la protecció
efectiva i real dels valors de l'espai.

Des del Consorci hem anat reivindicant la
redacció i la ràpida aprovació del Pla de
prevenció d'incendis de les Gavarres. Un
document que aportarà, esperem, més re-

cursos i propostes per a la prevenció d'in-
cendis, i que originarà un element de pla-
nificació i coordinació en el treball de
prevenció d'incendis, per a totes les admi-
nistracions i entitats que tenen competèn-
cies.

Una de les tasques cabdals i de referència
per a tots els municipis és la d'oferir ser-
veis d'assessorament i col·laboració a tots
aquells que formen part del Consorci, en
aquests moments tenim prou informació
de base per facilitar-ho i possibilitar-ho.
Ser un referent per a la gestió de temes
relacionats amb les Gavarres és un objec-
tiu important.

El patrimoni cultural n'ha rebut de fredes
i de calentes.  Estem a l'espera de novetats
sobre la declaració de Zona d'Interès Et-
nològic, tot i els treballs fets pel Consorci,
que va ser el promotor de la idea. En
canvi, amb l'aportació de diverses admi-

nistracions, Generalitat, Diputació, Unió
Europea i recursos propis, hem pogut con-
solidar l'estructura de l'església de Sant
Cebrià dels Alls, que es trobava en un estat
important d'abandonament. 

Hem acabat l'any amb projectes que en els
propers mesos poden esdevenir noves,
importants i il·lusionadores línies d'actua-
ció futures: el futur centre d'interpretació
de les Gavarres a can Vilallonga, la subven-
ció de la Diputació amb conveni amb l'O-
bra Social de “la Caixa” per a treballs al
medi natural amb reclusos i l'estudi de
propostes de productes turístics en l'àmbit
del massís. Projectes que en aquests mo-
ments són esperances per a importants
línies futures de treball.

I insisteixo, i amb això acabo, en la im-
portància de la feina del Consorci de voler
implicar els ajuntaments i les administra-
cions que en formen part. Treballar coordi-
nadament i oferir els nostres serveis serà la
manera d'avançar cap a la protecció i el
desenvolupament equilibrat de l'espai.

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. Emili Pérez Vidal
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
Ajuntament de Quart Sr. Josep Torrent Solà
Consell Comarcal del Baix Empordà Sr. Josep Manel López Gifreu
Consell Comarcal del Gironès Sr. Gabriel Casas Soy
Diputació de Girona Sr. Roger Zamorano Rodrigo

COMISSIÓ EXECUTIVA

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

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

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

(a partir de l’1 de juny)

Maribel Bassacomas Moreno Auxiliar Administrativa
(fins al 31 de maig)

Narcís Vicens i Perpinyà Tècnic
Oriol Granyer i Manyà Tècnic
Ricard Grabulosa Solà Tècnic
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 2006

M

El pressupost de l'any 2006, aprovat pel
Consell Plenari del Consorci en data 20 de
març, va ser de 476.000 €. A mitjan juny
es va aprovar una modificació de crèdit,
per tal d'incorporar els ingressos provi-
nents del Fons de Cooperació Local dels
ajuntaments de Celrà, Palafrugell i Santa
Cristina d'Aro, per un import de 12.541 €. 

Quant a les despeses, s'han executat la
pràctica totalitat de les actuacions finan-
çades pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
que han consistit en estudis, projectes i
equipaments dels programes de Conserva-
ció, Regulació de l'ús públic, difusió, sen-
sibilització i Desenvolupament sostenible.
Cal destacar també la bona finalització de
la primera fase de restauració de l'església
de Sant Cebrià dels Alls, tant per la quali-
tat de l'obra com perquè s’ha ajustat als
57.000 € pressupostats.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS:

TAXES I ALTRES INGRESSOS
Diversos

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
Aportació ajuntaments 
Aportació consells comarcals 
Aportació Diputació de Girona 
DG Medi Natural DMAH
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 del DMAH
Departament de Cultura/St.C. Alls
Diputació de Girona/St.C. Alls
Unió Europea/St.C. Alls

TOTAL EXERCICI

900,00 900,00
900,00 900,00

316.161,00 12.541,00 328.702,00
11.596,58 12.541,00 24.137,58 
4.793,65 4.793,65 

86.000,00 86.000,00 
138.461,00 138.461,00 
23.559,80 23.559,80 
6.000,00 6.000,00 

42.749,97 42.749,97
3.000,00 3.000,00

16.100,00 16.100,00
100,00 100,00

4.000,00 4.000,00 
8.000,00 8.000,00 
4.000,00 4.000,00

142.839,00 142.839,00
98.839,00 98.839,00 
12.000,00 12.000,00
20.000,00 20.000,00
12.000,00 12.000,00

476.000,00 12.541,00 488.541,00

PRESSUPOSTAT MODIFICAT TOTALINGRESSOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:

Personal 
Béns corrents/serveis 
Transferències corrents 
Despeses financeres 
Inversions reals 

TOTAL EXERCICI

225.012,11 225.012,11 100
98.961,62 12.541,00 95.712,89 86
7.800,00 5.187,23 67
1.000,00 598,21 60

143.226,27 137.805,22 96

476.000,00 12.541,00 464.315,66 95

PRESSUPOSTAT MODIFICAT EXECUTAT % DEL CAPÍTOLCAPÍTOL
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essions dels òrgans de governS

CONSELL PLENARI

Es va reunir en tres ocasions, el 20 de març,
el 3 de juliol i el 21 de desembre.

Principals acords i temes tractats

- Informació del director general de Carre-
teres, senyor Jordi Follia, de les mesures de
connectivitat incorporades en els projectes
d'infraestructures viàries de l'entorn de les
Gavarres.  

- Liquidació del pressupost de l'any 2005. 

- Proposta d'actuacions per a l'any 2006 i
aprovació del pressupost.

- Conveni de col·laboració entre la Dipu-
tació de Girona i el Consorci de les Gavar-
res. 

- Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Empordà i el Consorci
de les Gavarres perquè l'Escola Taller les
Gavarres hi faci pràctiques formatives. 

- Sol·licitud d'incorporació al Consorci de
les Gavarres del Departament de Medi Am-
bient i Habitatge de la Generalitat de Cata-
lunya.

- Proposta de modificació dels estatuts rec-
tors del Consorci de les Gavarres.

- Incorporació del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i modificació dels estatuts rectors
del Consorci de les Gavarres. 

- Bases de la convocatòria per a la provisió
de dues places de personal laboral fix.

COMISSIÓ EXECUTIVA

Es va reunir en quatre ocasions, els princi-
pals temes i acords són:

- Document de seguretat per al tractament
de dades de caràcter personal.

- Conveni de col·laboració amb la Funda-
ció Universitat de Girona: Innovació i For-
mació, per fer pràctiques formatives.

- Conveni de col·laboració amb l'Escola de
Capacitació Forestal Can Xifra per a for-
mació pràctica en centres de treball. 

- Informació sobre les convocatòries d'a-
juts del Departament de Medi Ambient:
nevades i actuacions en els espais naturals
protegits.

- Conveni de col·laboració amb la Funda-
ció Territori i Paisatge per a la gestió de la
finca de Can Puig de Fitor.

- Premis les Gavarres 2006. 

- Projecte d'execució de treballs de millora
en espais de titularitat pública o d'interès
públic dins l'EIN les Gavarres i sol·licitud
d'ajut a la Diputació de Girona.

- Sol·licituds d'ajut a l'ACA per als projec-

tes “Millora d'hàbitat en rescloses de la riera
de la vall dels Molins de Calonge” i “Millo-
ra del bosc de ribera a la riera de Can Vila-
llonga i a la riera Verneda”.

- Sol·licitud d'ajut a la Fundació Territori i
Paisatge per fer un manual de flora inva-
sora. 

CONSELL DE COOPERACIÓ

Es va reunir el 27 d'abril, hi van assistir vuit
entitats membres. Els punts tractats en l'or-
dre del dia van ser els següents:

- Presentació dels nous membres del Con-
sell de Cooperació.

- Pressupost i pla d'actuacions per a l'any
2006. Contracte Programa amb el Departa-
ment de Medi Ambient.

- Danys causats per les nevades del mes de
gener: informes i actuacions.

- Premis Les Gavarres 2006.

- Suggeriments i propostes de les entitats.
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otícies destacadesN

APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE DELI-
MITACIÓ DEFINITIVA I DE PROTECCIÓ DEL
MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DE LES
GAVARRES

Publicat al DOGC núm. 4677 de 17 de
juliol de 2006. La superfície oficial final-
ment protegida és de 28.671,98 ha. Els
canvis més destacats en superfície són l'ex-
clusió del cementiri de Girona i de la urba-
nització Roca de Malvet a Santa Cristina
d'Aro i les ampliacions al veïnat de Sies de
Monells i de la zona de la Torre Romsar, a
la Bisbal d'Empordà.

Les Gavarres formen part del Pla d'Espais
d'Interès Natural, des de la seva aprovació
l'any 1992. A finals de l'any 2000 es va
aprovar inicialment el Pla especial de deli-
mitació i dos anys després se'n va fer l'a-
provació provisional. Finalment, amb
l'aprovació definitiva d'aquest document,
imprescindible per a la gestió de l'espai
natural, s'ha tancat un procés de gairebé
14 anys.

INCORPORACIÓ DEL DEPARTAMENT DE
MEDI AMBIENT I HABITATGE COM A
MEMBRE DE PLE DRET DEL CONSORCI

Aquesta incorporació significa un pas
important per a la consolidació del Consor-
ci de les Gavarres, que fins ara comptava
amb 22 entitats membres, totes de l'àmbit
de l'Administració local. També, per tal de
garantir la participació del Departament
de Medi Ambient en els òrgans de decisió
del Consorci, es va aprovar la reforma dels
estatuts rectors, en el sentit d'incorporar el
Departament de Medi Ambient a la Comis-
sió Executiva, formada fins ara per nou
representants. 

EL PRESIDENT PASQUAL MARAGALL
INAUGURA L'EDIFICI DE CAN GERONÈS

El dia 25 de novembre, en el seu darrer
acte oficial, el president de la Generalitat
va inaugurar la planta baixa de l'edifici de
Can Geronès. Amb aquest motiu, acom-
panyat pel president del Consorci i altres

autoritats, va iniciar l'acte amb la visita a la
planta pis, seu del Consorci de les Gavarres.
Durant la visita el president Maragall es va
mostrar molt interessat per la gestió de l'es-
pai natural i sobretot en aquells aspectes
més innovadors, com la promoció de la
ramaderia extensiva en el marc de la lluita
contra els incendis forestals. Per acabar, va
ser obsequiat amb les principals publica-
cions del Consorci i de les Gavarres.

Visita del president de la Generalitat a la seu
del Consorci.
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nformesI

INFORME SOBRE ELS DANYS DE LES
NEVADES A CAMINS I BOSCOS DE LES
GAVARRES

Els dies 27 i 28 de gener hi van haver unes
fortes nevades que van produir molts danys
en els boscos del massís. En aquest sentit, el
Consorci va redactar un informe de l'estat
general d’aquests danys que es va fer arribar
a totes les administracions amb competèn-
cies a l'Espai Natural les Gavarres per comen-
çar a reparar-los. 

El Consorci també va redactar un informe
per avaluar la magnitud dels danys de la
nevada en el Molí d'en Frigola, espai ges-
tionat pel Consell Comarcal del Baix
Empordà. La brigada del Consell Comarcal,
la brigada de la xarxa de senders i l'Escola
Taller Gavarres van treballar per tornar a
donar al Molí i als seus voltants l'encant
que tenien abans de la nevada.

INFORME-PROPOSTA D’ACTUACIONS EN
DOMINI HIDRÀULIC A LES GAVARRES

A petició del Taller d'Enginyeria Ambiental

el Consorci va elaborar  propostes d'actua-
cions de millora dels ecosistemes aquàtics
en quinze cursos fluvials de les Gavarres
perquè poguessin ser valorades per part  de
l'Agència Catalana de l'Aigua, i si es consi-
derés oportú, incorporades dins les seves
campanyes d'actuacions per al període
2006-2010.

Les propostes es van centrar en quatre tipus
d'actuacions: la neteja de  troncs i branques
en rieres afectades per aiguats, la conser-
vació i millora de boscos de ribera, l'extrac-
ció de sediments en rescloses, l’eradicació
d'espècies vegetals invasores i la millora d'hà-
bitat per a la fauna aquàtica. 

INFORME SOBRE PROPOSTES DE GESTIÓ
ALS ESPAIS OBERTS DE LA VALL DE SANT
DANIEL

A petició de la Regidoria de Medi Ambient
i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona el
Consorci va elaborar propostes per a la con-
servació i millora d'espais oberts de la vall

que són objecte d'un conveni de col·labo-
ració (acords de custòdia) entre els propie-
taris i l'Ajuntament.

INFORME SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D’UN
CELLER A SANT MARTÍ VELL

A petició dels Serveis Territorials del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge a
Girona, es va informar sobre el projecte de
construcció d'un nou celler per a l'elabora-
ció, emmagatzemament, criança i envasa-
ment de vins. El celler el promou l'empresa
Blau Nou, SL, de Sant Martí Vell, i es cons-
truiria al costat de Can Torres. El Consorci
va informar favorablement sobre aquesta
activitat sempre que es garanteixi una pro-
ducció agronòmica i ecològica, s'integri
paisatgísticament el nou celler i se solucio-
nin tots els impactes indirectes que aques-
ta activitat pot generar —escomesa elèctrica
de mitja tensió, aigües residuals, accessos
de camions, etc.—.

PROPOSTA DE CAMINS PER AL PLA DE
MILLORA DE CAMINS RURALS 2007-2013

La Direcció General de Desenvolupament
Rural del Departament d'Agricultura, Rama-
deria i Pesca va estar elaborant un Pla de
Millora i Pavimentació de Camins Rurals,
amb la voluntat d'executar-lo durant el
període 2007-2013. La Direcció General va
demanar a les administracions locals que
definissin prioritats d'actuació per als ca-
mins públics dels respectius territoris. El
Consorci va realitzar una proposta de
camins públics de l'Espai d'Interès Natural
les Gavarres, per ser inclosos en el Pla de
Millora. Concretament es van proposar sis
camins de la comarca del Baix Empordà i sis
camins del Gironès.

Branques trencades per les nevades de gener.

Espais oberts de la vall de Sant Daniel.
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estió de finquesG

SANT CEBRIÀ DELS ALLS

Entre els mesos de juny i setembre s'han
fet les obres que han servit per renovar el
teulat i consolidar estructuralment l'esglé-
sia. L'arquitecte Toni Aguilar ha estat el
redactor del projecte i responsable de la
direcció facultativa de l'obra, que ha
comptat també amb l'assessorament del
Servei de Monuments de la Diputació de
Girona. Els treballs han estat executats per
l'empresa Construccions Lagraña Bravo,
SL de Vulpellac. El pressupost invertit en
aquesta primera fase d'arranjament de l'e-
difici ha estat de 57.039,00 €. 

L'església de Sant Cebrià dels Alls va ser
cedida al Consorci l'any 2002, i presenta-
va un avançat estat d'enrunament, sobre-
tot per causa del mal estat de la coberta.
Amb la col·laboració de l'Escola Taller les
Gavarres i posteriorment del DMAH, entre
els anys 2003 i 2004 es va poder redactar
el projecte de restauració, desbrossar i
netejar l'entorn, i reconstruir el mur peri-
metral de la plaça i el cementri.

ment el guarda i treballador forestal del
Consorci, amb la col·laboració puntual
d'una empresa externa que s'ha fet càrrec
de la comercialització dels productes fores-
tals. L'explotació ramadera que pastura la
finca, ha seguit fent-se càrrec dels prats i
del control del sotabosc.

Dels treballs que s'han portat a terme a la
finca, destaquen la regeneració de la sure-
da i la lleva dels pelegrins en 6 hectàrees
properes al puig de les Miloques i l'aclari-
da de millora del pi pinastre en 11 hectà-
rees dels solells d'en Barril.

INSTAL·LACIÓ DE DUES ESTACIONS
METEOROLÒGIQUES

Per potenciar la informació meteorològica
del massís, el Consorci ha instal·lat dues
estacions meteorològiques en dues de les
finques gestionades per l'ens, la Rectoria de
Fitor i Can Vilallonga. Les estacions tenen
incorporats sensors per mesurar la pluvio-
metria, la velocitat del vent, la temperatura,
la humitat i la radiació solar. La consulta de
dades es pot fer posant-se en contacte amb
les oficines del Consorci.

CONTROL DEL FOC A L’ÀREA DE LLEURE
DE FITOR

A banda dels treballs de manteniment que
s'hi duen a terme continuadament, l'ob-
jectiu aquest any era dotar l'àrea de lleu-
re dels elements de màxima seguretat per
fer front possibles incendis. Tot i que l'à-
rea de lleure de Fitor és considerada àrea
de foc controlat i per tant s'hi podria fer
foc tot l'any, el Consorci ha prohibit sem-
pre l'ús de les barbacoes entre l’1 de juliol
i el 15 de setembre com a mesura preven-
tiva i educativa per no fomentar l'encesa
de foc en període de risc d'incendi. Aques-
ta prohibició es feia inicialment, i de ma-
nera provisional, mitjançant cintes i car-
tells. Enguany s'ha instal·lat unes portelles
metàl·liques que inhabiliten les barbacoes
i les “tanquen” en el període de risc.

CAN VILALLONGA

El Consorci ha seguit amb l'execució del
Pla d'Ordenació Forestal d'aquesta finca.
Els treballs els ha portat a terme principal- Suro apilat a Can Vilallonga.
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rdenació de l’ús públicO

SENYALITZACIÓ DE CAMINS PRINCIPALS
I ALTRES INFORMACIONS

Amb aquesta actuació s'ha donat continuï-
tat als treballs de senyalització de l'espai
iniciats l'any 2004. La senyalització de la
xarxa de camins d'ús preferent s'ha com-
pletat, mitjançant banderoles direccionals
per a persones i vehicles, enguany senyalit-
zant camins que havien quedat per fer al
sector central i oest del massís. També
s'han col·locat altres tipus de senyals com
ara indicadors d'equipaments —Can Vila-
llonga, Sant Cebrià dels Alls—, indicadors
de llocs —puig Estela, mas Matas—, de
recomanacions als visitants —àrea de lleure
de sant Miquel, Pas Traginer— i d'informa-
cions particulars —prohibint l'alliberament
de fauna exòtica—. La senyalització s'ha

dut a terme seguint les pautes especifica-
des per a espais d'interès natural en el
Manual Tècnic de Senyalització del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge.

SENYALITZACIÓ PERIMETRAL DELS LÍMITS
DE l'EIN LES GAVARRES

En el programa d'actuacions acordat amb
el Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge es preveia executar en l'exercici 2006 la
senyalització perimetral de l'Espai d'Interès
Natural. L'actuació és rellevant atès que el
6 de juny es va aprovar definitivament la
delimitació de l'Espai. Així doncs, s'han
instal·lat 61 senyals, col·locats a totes les
pistes principals que donen accés a les
Gavarres, i que indiquen els límits de l'àm-
bit protegit. 

ADEQUACIÓ DE LES ÀREES DE LLEURE
DELS ÀNGELS

El Santuari dels Àngels és un dels indrets
més visitats i freqüentats del massís i un
dels llocs també amb més tradició per a ce-
lebrar-hi trobades a l'aire lliure amb la
família, grups d'amics o aplecs d'entitats.
En els darrers temps els espais exteriors del
santuari han patit un deteriorament pro-
gressiu i necessitaven una renovació urgent.
L'àmbit de la intervenció han estat les àrees
de lleure existents en l'actualitat a la font
del Tio Pere i la Font dels Àngels. Els objec-
tius de l'actuació han estat millorar l'acces-
sibilitat a les fonts i zones de foc controlat
mitjançant la construcció de rampes, es-
cales i baranes de forma que fos més fàcil i
segur arribar-hi; millorar la seguretat en la
prevenció d'incendis, pavimentant l'entorn
de la barbacoa de la font del Tio Pere i
construint-ne una de nova al costat de l'a-
parcament de la carretera de Madremanya;
millorar la confortabilitat dels usuaris, ins-
tal·lant mobiliari —taules de pícnic—; recu-
perar paisatgísticament la font dels Àngels,
enderrocant les barbacoes obsoletes; i,
finalment, millorar l'aparcament de la ca-
rretera de Madremanya, escampant i fres-
sant grava i plantant arbres per fer ombra
als cotxes. Els treballs es van iniciar el
desembre i han coincidit amb les obres de
renovació de l'hostatgeria. El manteniment
de l'espai, així com les obres complementà-
ries que també cal fer, i l'arranjament de les
escales d'accés des de l'aparcament al san-
tuari, aniran a càrrec de l'ens gestor del
santuari. 



estió forestal i prevenció d’incendisG

AJUTS PER PRESERVAR ELS VALORS
AMBIENTALS DE GIRONA

El Consorci de les Gavarres ha fet una
sol·licitud de subvenció presentada a la
Línia d'ajuts per preservar els valors ambien-
tals de Girona, que ha publicat la Diputació
de Girona i que és resultat d'un conveni
entre la Diputació de Girona i La Caixa. Per
a la sol·licitud s'ha redactat el Projecte d'e-
xecució de treballs de millora en espais de
titularitat pública o d'interès públic dins l'EIN
les Gavarres que té per objectiu el manteni-
ment i la millora del patrimoni natural de
les Gavarres.

El projecte té la peculiaritat que s'ha redac-
tat amb la intenció de que s'executi amb
personal del Centre de Reinserció de Reclu-
sos, combinant d'aquesta manera l'objectiu
mediambiental amb un objectiu social. Els

àmbits d'actuació que preveu són la pre-
venció d'incendis forestals, la conservació i
millora dels hàbitats fluvials, la millora de la
xarxa de senders, la millora de la xarxa vià-
ria, el manteniment d'espais oberts, la ges-
tió forestal de les finques públiques i el
manteniment d'elements patrimonials d'in-
terès.

ACTUACIONS DE MILLORA DE LA XARXA
VIÀRIA BÀSICA

S'ha donat suport a un propietari forestal
que volia arranjar un dels camins públics
més transitats del massís. Concretament el
tram de la creu Vergèlia als Metges i el tram
dels Metges a can Geronès. Aquests camins
es van arranjar en part amb recursos del
Consorci i els serveis tècnics van informar
de l'estat previ i del resultat de l'actuació de
millora.

TAULA DE TREBALL PER A L’EXTINCIÓ
D’INCENDIS A LES GAVARRES

La taula de treball que va tenir lloc el 28 de
maig a la seu del Consorci, va tenir per
objectiu establir les bases per a la coordina-
ció dels diferents agents que intervenen en
l'extinció d'un incendi forestal, tant a nivell
operatiu com de suport,  de cara a la cam-
panya d'incendis de l'estiu. Hi van participar
membres de sis de les vuit agrupacions de
defensa forestal (ADF) que actuen a les
Gavarres, representants del cos d'agents
rurals, tècnics del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, membres del Consorci
de les Gavarres i una nombrosa representa-
ció del cos de bombers: caps territorials,
caps de tots els parcs amb responsabilitats
sobre territori de les Gavarres i tècnics del
GRAF.

Els temes que es van tractar van ser el
repartiment de responsabilitats i l’organit-
zació dels mitjans d'extinció en cas d'incen-
di forestal. Representants del cos de bom-
bers van valorar com a molt necessària la
col·laboració de les ADF. També es va des-
tacar la importància de la formació dels
voluntaris. Per la seva part, els membres de
les ADF van manifestar la seva preocupació
per l'assegurança de la maquinària de par-
ticulars, que utilitzen en l'extinció d'un foc.

TREBALLS FORESTALS DE L’ESCOLA
TALLER LES GAVARRES

Dins el marc del conveni amb el Consorci,
els alumnes de l'especialitat de recursos
forestals de l'Escola Taller les Gavarres, han
estat fent pràctiques en diferents equipa-
ments públics de les Gavarres. Les pràcti-
ques s'han desenvolupat principalment a
l'entorn de la Rectoria de Fitor on han fet
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Aclarida de pins a Can Vilallonga.
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el manteniment de les feixes i han creat
una franja de baixa càrrega al voltant de
l'església de Santa Coloma de Fitor i de la
Rectoria. Entre altres activitats, destaquen
les tasques de manteniment dels exteriors
del Molí d'en Frigola, i la creació d'un nou
sender per arribar a la font del mas Mates.

TALLER DE GESTIÓ DE SUREDES

El Consorci va participar en el curs “Ensu-
ring the conservation of cork oak forests by
increasing their economic and social
values”, organitzat per WWF (World Wild-
life). El curs va tenir lloc a Palafrugell del 6
al 9 de maig. L'aportació del Consorci va
ser principalment donar una visió de la
gestió, valors i amenaces de la sureda a les
Gavarres.

Aquest curs estava organitzat dins el pro-
grama de conservació de les suredes de
WWF i hi van assistir membres de diferents

organitzacions i administracions que treba-
llen en aquest àmbit. Hi van estar represen-
tats Portugal, Marroc, Algèria, Tunísia i
Catalunya. L'objectiu era presentar i avaluar
possibles aprofitaments complementaris de
la producció de suro que puguin afavorir la
conservació del seu hàbitat. Especialment es
van tractar els productes forestals que no
fossin la fusta i els serveis ambientals.

COL·LABORACIÓ AMB ADMINISTRACIONS
LOCALS PER A LA SOL·LICITUD D’AJUTS

El Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge va publicar una convocatòria d'ajuts
extraordinaris per a la regeneració de bos-
cos afectats pels incendis i la sequera del
2005 i les nevades del gener del 2006. Des
dels serveis tècnics del Consorci es va fer
divulgació d'aquests ajuts entre propietaris
forestals i ajuntaments. I es va col·laborar
en la preparació de sol·licituds, elaborant la
memòria descriptiva, el pressupost detallat
de les actuacions i la cartografia per a 8
consistoris de les Gavarres.

Taller de gestió de suredes celebrat a
Palafrugell.Pràctiques de l’Escola Taller les Gavarres.

La Diputació de Girona va obrir la convo-
catòria anual d'ajuts del Servei d'Agricultu-
ra i Política Forestal, per a prevenció d'in-
cendis. Els serveis tècnics del Consorci van
redactar la memòria valorada dels treballs i
van elaborar la cartografia per a les sol·lici-
tuds dels municipis de Santa Cristina d'Aro
i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l'Heura. 

PROVA PILOT DE CERTIFICACIÓ FORESTAL
FSC

El dimecres 15 de novembre FSC-España va
organitzar el Primer Taller sobre Gestió
Forestal Sostenible FSC per a la finca Can
Puigmiquel que es va celebrar a la seu del
Consorci a Monells.

La finca Can Puigmiquel de les Gavarres ha
estat escollida per FSC-España, juntament
amb quatre més de tot l'Estat, per partici-
par en una xarxa pilot. L'objectiu és posar
en pràctica sistemes de gestió forestal sos-
tenible i fer una tasca d'acompanyament en
la certificació FSC. Aquesta finca també
s'inclou en una xarxa de sureres que és
objecte d'estudi per part d’WWF/Adena i
de la Universidad de Córboba. En la troba-
da es van convocar els agents implicats en
la gestió de la finca.

El Consorci també va participar en una tro-
bada organitzada per la secretaria tècnica
de FSC España, organització que promou
la certificació de productes forestals FSC.
L’objectiu de la trobada era posar en marxa
una iniciativa en l’àmbit català que promo-
gui la seva certificació. També la creació
d'un grup de recolzament al FSC a Cata-
lunya.



SEGUIMENTS DE FAUNA

Seguiment d'ungulats

Aquest any s'ha iniciat un seguiment dels
ungulats presents al massís (senglar, cabirol
i mufló), per a conèixer-ne la distribució i
les densitats, recopilar dades d'interès per a
la gestió de les problemàtiques generades 
—danys en conreus, accidents en carreteres,
etc.—, proposar les línies bàsiques de gestió
de les poblacions i afavorir la implicació de
les societats de caçadors en la gestió d'a-
questes espècies de caça major. El segui-
ment, programat per als 4 propers anys s'ha
encarregat a Minuartia, Estudis Ambientals,
empresa que ja desenvolupa des de 1998
un programa de seguiment de senglar en
diferents espais de Catalunya. 

De les dades més significatives de la tem-
porada 2005/06, recollides gràcies a la
col·laboració de 19 colles de caçadors cal
destacar que es van fer 860 batudes i es
van caçar un total de 1.041 senglars (1,6
senglars per cada 100 ha). També s'ha
pogut estimar la densitat absoluta —relació
entre senglars observats i caçats durant les
batudes—, que se situaria entorn dels 4
senglars per cada 100 ha, cosa que signifi-
ca que a les Gavarres hi hauria aproximada-
ment uns 1200 senglars.  Tot i que aquests
valors se situen en la mitjana de tots els
espais de Catalunya on es fa aquest segui-
ment, caldrà esperar les properes tempora-
des per poder precisar més aquestes i altres
dades que formen part de l'estudi.  

Anellament d'aus

En el tercer any de campanya que es duu a
terme a l'estació d'anellament de can Vila-
llonga, s'han efectuat un total de 154 pri-

meres captures i s'han controlat 57 indivi-
dus ja anellats. En el decurs de la tempora-
da s'han capturat un total de 18 espècies
diferents, de les qual dues encara no havien
estat capturades a l'estació: l'oriol (Oriolus

oriolus) i el xot (Otus scops). El pit-roig, la
merla, les mallerengues blava, carbonera i
cuallarga i el raspinell han estat les aus més
representades en el total de captures. 

En les captures d'hivern s'ha notat un
increment en les captures de mallerenga
blava, que podria estar relacionat amb una
irrupció d'individus hivernants, procedents
de centre i nord d'Europa, que es va donar
durant aquesta estació al territori català.

El seguiment el duu a terme l'Associació
Galanthus, i es fa aplicant la metodologia
del Programa SYLVIA desenvolupat per
l'Institut Català d'Ornitologia. 

Seguiment de papallones diürnes

En la tercera campanya de seguiment de
ropalòcers que té lloc a la vall de Sant
Daniel s'han censat un total de 61 espècies
i 3079 exemplars. Aquestes xifres assenya-
len una recuperació de les poblacions des-

atrimoni naturalP
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Instal·lació de trampes per a control de fauna aquàtica invasora.

Merla (Turdus merula).
Imatge Associació Galanthus.
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prés de la davallada observada l'any 2005
com a conseqüència de la sequera estival.
El seguiment és realitzat per Jaume Olive-
ras i Jordi Compte, seguint la metodologia
aplicada en el Programa de Seguiment de
Papallones a Catalunya (CBMS). 

DOCUMENT SOBRE ELS HÀBITATS, LA
FLORA I LA FAUNA D'INTERÈS 

A finals del 2006 s'ha elaborat un docu-
ment sobre els hàbitats, la flora i la fauna
d'interès a l'Espai d'Interès Natural les
Gavarres. En aquest treball s'han identificat
els hàbitats i espècies més rellevants, tenint
en compte els inclosos en normatives i
catàlegs d'àmbit europeu, estatal i català
així com aquells considerats singulars a la
zona.    

De cadascun d'aquests elements d'interès
se n'ha fet una diagnosi i propostes bàsi-
ques de gestió. El document redactat per
l'Associació Galanthus incorpora un cente-
nar de fitxes detallades, que seran de gran

ajut per al coneixement i gestió de la bio-
diversitat al massís. 

CATÀLEG DE FLORA AL·LÒCTONA

Aquest inventari, a més de donar informa-
ció general sobre unes 130 espècies al·lòc-
tones  amb capacitat de naturalitzar-se a
l'espai, valora el caràcter invasor de cadas-
cuna d'elles. El catàleg ha estat elaborat pel
biòleg Joan Font (Universitat de Girona),
que ha comptat amb la col·laboració d'En-
ric Bisbe i Albert Mallol. 

Aquest treball forma part d'un projecte a
mitjà termini que té per objecte establir les
bases per a la gestió de la flora al·lòctona a
les Gavarres. Així, el 2007 es completarà un
estudi centrat en les plantes que pel seu
major potencial invasor poden ser més pro-
blemàtiques al massís. 

EXPERIÈNCIES PILOT DE CONTROL DE
FAUNA INVASORA

Durant els mesos de maig i juny el Consor-

ci va promoure una campanya pilot de con-
trol d'animals exòtics en dues basses, a Sant
Daniel (Girona) i Romanyà de la Selva
(Santa Cristina d'Aro). S'hi van assajar diver-
sos mètodes de captura per avaluar-ne l’e-
fectivitat, s’hi van capturar tortugues de
Florida, carpins, gambúsies i crancs ameri-
cans. La campanya engegada a Sant Daniel
va comptar amb la col·laboració de l'Ateneu
Naturalista de Girona. Aquestes accions van
ser difoses en diversos mitjans de comuni-
cació per sensibilitzar sobre un ús responsa-
ble de determinats animals de companyia,
com a mesura més efectiva per combatre
aquest problema.

Reunió informativa del seguiment d’ungulats amb les colles de senglaners.

Flor d’escruixidor (Adenocarpus telonensis),
una de les plantes protegides a les Gavarres.
Fotografia: Albert Mallol.
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ifusió, educació i sensibilitzacióD

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE:
AGUSTÍ CASAS I L’ARQUEOLOGIA DE LES
GAVARRES

La presentació del llibre de Francesc Aicart
—quart número de la cololecció Biblioteca
Lluís Esteva que edita el Consorci de les
Gavarres—, es va fer el 18 de novembre a
l'església de Sant Martí de Romanyà, i va
anar a càrrec d'Isabel Rodà, catedràtica
d'arqueologia de la UAB. 

L'autor documenta en el seu llibre interes-
sants episodis de la recerca arqueològica a
les Gavarres, de finals del s. XIX i principis
del XX. Hi  apareixen fets com la descober-
ta de la cova d'en Daina, les primeres exca-
vacions al dolmen del mas Bousarenys i
personatges fins ara poc coneguts, dels
quals sobresurt l'erudit Agustí Casas, qui es
converteix en el fil conductor d'aquest amè
treball de recerca.

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

Aquesta tardor s'ha tornat a dur a terme a
can Vilallonga (Cassà de la Selva) una acti-
vitat d'educació ambiental que s'ofereix a
grups escolars de cinquè i sisè de centres
d'educació infantil i primària de les comar-
ques del Gironès i del Baix Empordà. El
propòsit d'aquesta activitat ha estat aprofi-
tar l'estació d'anellament d'ocells que hi ha
a Can Vilallonga per apropar els escolars a
l'entorn natural de les Gavarres i estimular
l'interès pels ocells que hi viuen i el seu
coneixement.  

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 ben a prop els ocells més
representatius dels ambients observats. 

També l'1 d'octubre, amb motiu de la cele-

bració del Dia Mundial de les Aus, es va
organitzar una sessió demostrativa d'ane-
llament científic i d'identificació d'ocells
comuns que va comptar amb una trentena
d'assistents de totes les edats.

L'activitat ha estat guiada per l'Associació
Galanthus, responsable dels treballs a l'es-
tació d'anellament. El Consorci de les Ga-
varres ha coordinat les visites, amb el
suport dels centres de recursos del Baix
Empordà i del Gironès i ha assumit les des-
peses de l'activitat guiada.

VISITES GUIADES EN EL MARC DE LA 2A
SETMANA DE LA CUSTÒDIA DEL TERRI-
TORI

En el marc de la 2a setmana i + de custò-
dia del territori, i en col·laboració amb la
Xarxa de Custòdia del Territori i l'Ajunta-
ment de Girona, es va organitzar el 30 de
setembre una sortida per descobrir el pri-
mer tram executat de l'anella verda de

Visita guiada a l’anella verda de Girona.
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Premis les Gavarres 2006
El passat 11 de novembre es va celebrar a
l'església de Sant Martí de Romanyà l'en-
trega dels Premis les Gavarres, acte al qual
van assistir unes 150 persones. El Premi
Cirera d'Arboç, X edició, que reconeix els
mèrits fets per una persona, col·lectiu o
entitat, en la conservació, millora o difusió
dels valors del massís va ser concedit ex
aequo al Grup de Natura Sterna i la Funda-
ció Remença XXI. El Grup Sterna va ser pre-
miat pel seu treball de recuperació de les
fonts perdudes de la vall d'Aro i la Funda-
ció Remença XXI per la seva voluntat de
protecció del patrimoni natural i cultural de
la vall del Tinar de Calonge. 

Girona, que transcorre per la vall de Sant
Daniel. Una vintena de persones, guiades
per dos tècnics del Consorci, van poder
copçar els valors patrimonials d'aquest
extrem occidental de les Gavarres, especial-
ment la diversitat d'ambients, els espais
oberts i la riquesa de fonts. Durant la sor-
tida també es va aprofitar per mostrar l'ex-
periència que s'està duent a terme per
mantenir el mosaic agrícola de la vall. 

Una segona visita guiada va tenir lloc el 7
d'octubre a la finca de Can Vilallonga,

organitzada conjuntament amb la Xarxa de
Custòdia del Territori. Dos tècnics del Con-
sorci, acompanyats pel guarda i responsable
del manteniment de la finca van mostrar
diferents tractaments forestals per a la
millora de la sureda i l'efecte del pasturat-
ge en la gestió de la finca. Aprofitant el
recorregut es van veure altres hàbitats
forestals, com el bosc de ribera i el bosc de
coníferes. També es van mostrar els aqüe-
ductes construïts al segle XVIII i utilitzats
per transportar aigua de la riera a la bassa
de Can Vilallonga.

Fundació Remença XXI i Grup de Natura
Sterna, guardonats exaequo amb el X Premi
Cirera d’Arboç.

En canvi el Premi Joan Xirgo de recerca
(XVI edició), al qual optaven dos treballs
de recerca presentats, va ser declarat
desert. Aquest premi té una dotació de
6.000 € i recompensa el millor projecte
de recerca inèdit sobre les Gavarres.

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 2 i 15 de juliol a Celrà. L'Associació de
Naturalistes de Girona és l'entitat responsa-
ble de l’organització, amb la col·laboració
del Consell Comarcal del Gironès, l'Ajunta-
ment de Celrà i el Consorci de les Gavarres.
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ol·laboracionsC

Un grup de treball de la UICN visita les
Gavarres

El passat 26 de setembre, un grup de treball
de la UICN (Unió Internacional per la Con-
servació de la Natura) integrat per una
quinzena de membres de diferents conti-
nents va fer una visita a la seu del Consor-
ci i a l'Espai d'Interès Natural les Gavarres.

Aquesta visita es va fer en el marc d'una
estada a Catalunya que tenia per objecte
avaluar les categories amb què la UICN
classifica els espais naturals protegits arreu
del món. El grup de treball va visitar Can
Geronès i després es va fer una sortida de
camp amb aturades a Santa Pellaia i la finca
de Can Vilallonga. 

Participació a Girona Temps de Flors 2006

Amb motiu de la 51a exposició de flors de
Girona l'Ateneu Cultural, Juvenil i Natura-
lista de Girona i el Consorci van arribar a un
acord per dedicar a les Gavarres el guarni-
ment de l'aparador d'aquesta entitat. Es va
considerar que la gran afluència de visitants
i la situació estratègica i cèntrica del local
eren una ocasió magnífica per difondre les
Gavarres. L'aparador es va decorar amb una
cortina de llesques de suro i taps que acom-
panyaven una banderola explicativa d'as-
pectes curiosos i rellevants del suro a les
Gavarres.

Col·laboració amb l'organització de l'Aplec
de Sant Cebrià dels Alls 

Enguany s'ha col·laborat en l'organització
del II Aplec de Sant Cebrià dels Alls. L'aplec
era el segon any consecutiu que se celebra-
va, després que fos recuperat l'any passat

per un grup d'antics veïns i pels rectors de
les parròquies de Romanyà i Sant Sadurní
de l'Heura. L'esdeveniment estava previst
per al passat 24 de setembre, però final-
ment es va haver de suspendre a darrera
hora a causa de la pluja. Malgrat tot, una
seixantena de persones es van reunir a l'en-
torn de l'església romànica i es va fer un
petit acte d'inauguració de les obres de res-
tauració del teulat, seguit d'un piscolabis.
Així es van poder mostrar al públic assistent
les obres dutes a terme i els treballs de
millora de la imatge exterior de tot el con-
junt.

Col·laboració amb la revista de la Marxa
de l'Arboç 

El Consorci ha col·laborat en la publicació
de la XXVIII Marxa de l'Arboç, amb un arti-
cle sobre el peix espinós, un dels animals
més singulars del massís.

Convenis per a la realització de pràctiques
d'alumnes 

Joan Andreu Carrascoso, alumne del màs-
ter en Gestió del Patrimoni Cultural en
l'Àmbit Local de l'Institut de Patrimoni
Cultural de la UdG, va elaborar un projec-
te on es valora el patrimoni cultural pre-
sent a les Gavarres i es fa una proposta de
reactivació de la declaració de les Gavarres
com a Zona d'Interès Etnològic. Aquesta
declaració, llargament reivindicada des del
Consorci de les Gavarres, està encara avui
en fase molt incipient.

Narcís Castelló, alumne de quart curs de la
llicenciatura de Ciències Ambientals de la
Universitat de Girona, també ha fet pràcti-
ques al Consorci. Aquesta col·laboració ha

durat dos mesos i s'ha portat a terme en el
marc d'un conveni de pràctiques universi-
tat-empresa entre el Consorci i la UdG. L'es-
tudiant ha desenvolupat tasques de suport
a l'oficina tècnica, principalment dins l'àrea
de gestió forestal. Però principalment ha
elaborat un document de síntesi del Pla
d'ordenació forestal de Can Vilallonga que
recull les dades que s'utilitzen més sovint
per a la gestió de la finca.

Dins el conveni de pràctiques entre l'Escola
de Capacitació Agrària i Forestal de Santa
Coloma de Farners i el Consorci, Marc Coll,
alumne del primer curs del cicle formatiu de
grau mitjà de Treballs Forestals i de Con-
servació del Medi Natural en pràctiques, ha
estat treballant en l'aclarida de millora de pi
a Can Vilallonga, ha fet tasques de mante-
niment dels espais de l'entorn de la rectoria
de Fitor i ha donat suport al monitor de
l'especialitat de forestals de l'Escola Taller.

Visita d’un grup de treball de la Unió Inter-
nacional per la Conservació de la Natura.



Imatges de portada i contraportada: castanyer, branca amb castanyes.

El castanyer (Castanea sativa) és un arbre preuat pels fruits i la fusta, afavorit des del temps dels
grecs i romans. 

Els claps de castanyer s'arreceren a les obagues més humides i cobreixen només l'1,5% de la
superfície de les Gavarres. De fulla caduca, afegeixen contrast amb els seus colors tardorals al
verd permanent dels boscos de suros, alzines i pins. 

Les perxades de castanyer, avui abandonades i afectades per malalties, havien donat innombrables
vares i perxes que s'utilitzaven en la fabricació de bótes, rodells i altres estris. 
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