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4 Memòria 2007 / 2008Consorci de les Gavarres

P R E S E N T A C I Ó

Em toca presentar aquesta doble memòria,
dels anys 2007 i 2008. Un fet excepcional
des que es tingué el bon criteri de comen-
çar a publicar-la de forma anual. El mes de
novembre de 2007 vaig substituir Quim Cufí
com a president, després dels que potser van
ser els moments més difícils del Consorci des
de la seva creació ja fa 10 anys. Aquell va ser
un període trist i de profund trasbals, des
dels aspectes més emocionals fins als més
estrictament organitzatius i institucionals. 

Van ser moments d’adequació dels òrgans
del Consorci a la nova realitat política que
havia sorgit de les eleccions municipals d’a-
quell mateix any. El criteri, que va tenir un
suport unànime, va ser cercar per a la
comissió executiva la representació de totes
les forces polítiques presents en els pobles
consorciats i, a més, amb un equilibri terri-
torial entre les comarques del Baix Empordà
i el Gironès. El Consorci no es governa com
la resta d’administracions locals, amb un
govern i una oposició, sinó a partir de la
recerca de consensos. Destaquen, entre els
exemples d’aquesta foma de fer, la decisió
presa per unanimitat, absolutament neces-
sària d’altra banda, de triplicar les aporta-
cions dels municipis i consells comarcals; o
bé, la unanimitat en la necessitat i el con-
tingut de diverses al·legacions als successius
projectes de construcció de l’anella de les
Gavarres, promoguts pel Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, sempre
cercant una lògica tècnica de complir la
voluntat fundacional del Consorci, en
defensa de l’espai i els seus valors, de man-
tenir-hi la biodiversitat i la permeabilitat

evitant caure en una empobridora cultura
de reserves estanques.

L’abril del 2008 representà, amb la incorpo-
ració d’Oriol Armet, el nou gerent del Con-
sorci, el punt d’inflexió, el post quem.
Després de tocar fons s’iniciava un procés
de recomposició que, a finals del 2008,
podíem donar per tancat. Havíem arribat
a entrellaçar altre cop els necessaris vímets
de la continuïtat, a l’equilibri, si voleu a la
normalització, tot i que encara queden rep-
tes importants com  tornar a integrar dins
el Consorci tots els municipis gavarrencs.
Tot plegat no hauria estat possible sense la
paciència, la comprensió, la tolerància, el
suport i la col·laboració de la classe políti-
ca vinculada; de totes les institucions, enti-
tats i persones que tenen els espais i els
valors de les Gavarres en el centre de la seva
estima i activitat i, sens dubte, dels treba-
lladors i treballadores del Consorci, sobre
l’esquena dels quals han pivotat canvis i
tasques sovint complexes i, en tot cas, sem-
pre feixucs, que han exigit dedicacions molt
més enllà d’allò establert en les relacions
contractuals convencionals. A hores d’ara,
poc més puc fer que deixar-ne constància,
agraint-ho públicament.

Havien quedat llançades línies de treball
importants que ens ha tocat a nosaltres
executar-les, portar-les a terme en la seva
totalitat. Parlo per exemple de la que ha
estat una de les intervencions més dimen-
sionades del Consorci en l’espai de les
Gavarres, l’aplicació dels 325.915 € proce-
dents del conveni establert entre l’Obra

Social de la Caixa i la Diputació de cara a
actuacions per a la millora del medi natural,
que han permès restaurar molts boscos de
ribera malmesos per la sequera d’anys ante-
riors i un treball de prevenció d’incendis
innovador i interessant (cal que aneu a pas-
sejar pel puig d’Arques on s’ha fet una
reducció de sotabosc i capçades important),
seguint sempre el Pla de prevenció d’incen-
dis que tots els agents hem adoptat com a
criteri.

Les gestions polítiques anteriors de col·la-
boració amb el Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana van
comportar la disponibilitat de fons durant
18 mesos per preparar l’expedient de decla-
ració de zona d’interès etnològic. Un avenç
notable. Per fi es posava fil a l’agulla a la que
havia estat una reinvindicació clàssica del
Consorci, quasi en paral·lel a la seva pròpia
creació. Significava posar l’èmfasi en un
patrimoni comú, no de grans construccions
rellevants per la seva arquitectura, sinó per la
seva funció, per ésser reflex de la vida i l’ac-
tivitat productiva a les Gavarres, des de la
seva simplicitat, senzillesa, però també des
d’una enorme representativitat popular. La
consolidació d’una línia permanent de treball
dins el Consorci sobre el patrimoni cultural és
un dels reptes que ens hem proposat.

Per acabar, vull donar les gràcies a totes les
administracions consorciades (Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generali-
tat, Diputació de Girona, consells comarcals
del Baix Empordà i del Gironès i els dinou
ajuntaments), als membres del Consell de
Cooperació i a totes aquelles persones que
han contribuït a l’enfortiment d’aquesta es-
tructura, penso que modèlica, de participació
de les administracions i els agents del territo-
ri en la gestió d’un espai natural i per fer-nos
confiança en moments complicats.

Pep Espadalé
President del Consorci de les Gavarres

Presentació
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CONSELL PLENARI FINS AL 12/11/2007

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. Jaume Butinyà Sitjà
Departament de Medi Ambient
i Habitatge Sra. Anna M. Figuerola Ribera
Departament de Medi Ambient
i Habitatge Sr. Emili Santos Bach

COMISSIÓ EXECUTIVA FINS AL 12/11/2007

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

CONSELL PLENARI A PARTIR DEL 12/11/2007

President Sr. Josep Espadalé Reballí
Vicepresidència primera Sra. Pilar Mundet Torres
Vicepresidència segona Sr. Lluís Freixas Vilardell

Vocals:
Ajuntament de Calonge Sr. Albert Ros Mercader
Ajuntament de Cassà de la Selva Sr. David Vila Ligero
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Sr. Antoni Botellé Vila
Ajuntament de Celrà Sr. Albert Planas Rosell
Ajuntament de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura Sr. Salvi Casas Camps
Ajuntament de Girona Sr. Ponç Feliu Latorre
Ajuntament de Juià Sr. Joaquim Sagué Bertran
Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà Sr. Àngel Planas Sabater
Ajuntament de Llagostera Sr. Xavier Vilella Bayé
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. Màrius Lledó Salvador
Ajuntament de Palamós Sr. Josep Buxeda Mauri
Ajuntament de Sant Martí Vell Sr. Joel Capella Lardeaux
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro Sr. Jordi Mulà Casagran
Ajuntament de Torrent Sr. Marc Garcia Garrido
Ajuntament de Vall-llobrega Sr. Rufino Guirado Iruela
Ajuntament de Quart Sr. Joaquim Cufí Solé
Consell Comarcal del Baix Empordà Sr. Ricard Herrero Suñer
Consell Comarcal del Gironès Sr. Ricard Vaqué Tàboas
Diputació de Girona Sr. Josep M. Rufí Pagés
Dept. de Medi Ambient i Habitatge Sra. Anna M. Figuerola Ribera
Dept. de Medi Ambient i Habitatge Sr. Emili Santos Bach

Ajuntament de Cruïlles - Monells -
Sant Sadurní de l’Heura   Sr. Salvi Casas Camps
Ajuntament de Girona Sr. Ponç Feliu Latorre
Ajuntament de Llagostera Sr. Jordi Noguera Sabarí
Ajuntament de Vall-llobrega Sr. Joan Surroca Vilà
Departament de Medi Ambient
i Habitatge Sra. Anna M. Figuerola Ribera

Estructura del Consorci
de les Gavarres
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Memòria 2007 / 2008Consorci de les Gavarres

COMISSIÓ EXECUTIVA A PARTIR DEL 12/11/2007

President Sr. Josep Espadalé Reballí
Vicepresidència primera Sra. Pilar Mundet Torres
Vicepresidència segona Sr. Lluís Freixas Vilardell

Vocals:
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Sr. Antoni Botellé Vila
Ajuntament de Celrà Sr. Albert Planas Rosell
Ajuntament de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura Sr. Salvi Casas Camps
Ajuntament de Girona Sr. Ponç Feliu Latorre
Ajuntament de Quart Sr. Joaquim Cufí Solé
Consell Comarcal del Baix Empordà Sr. Ricard Herrero Suñer
Departament de Medi Ambient
i Habitatge Sr. Emili Santos Bach

CONSELL DE COOPERACIÓ 2007 i 2008

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 i 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 d’Amics de Fitor
Agrupació Esportiva de Cacera  “Senglaners de la Bisbal”
Ateneu Popular de Calonge
Club Alpí Palamós

PERSONAL

Plantilla 2007:

Assumpta Fabré Dachs Gerent (fins al 21/07/07)
Remei Llovet Balmaña Auxiliar Administrativa
Narcís Vicens Perpinyà Tècnic (fins al 14/06/07)
Oriol Granyer Manyà Tècnic
Montserrat López Molina Tècnica (a partir del 02/07/07)
Ricard Grabulosa Solà Tècnic (fins a l’11/12/07)
Albert Segués Sais Guarda Rectoria de Fitor
Jaume Abel Planagumà Guarda Can Vilallonga

Plantilla 2008:

Oriol Armet Unzeta Gerent (a partir del 14/04/08)
Remei Llovet Balmaña Auxiliar administrativa
Oriol Granyer Manyà Tècnic
Montserrat López Molina Tècnica
Maria Piferrer Saurí Tècnica (a partir de l’01/02/08)
Josep López Jovani Tècnic (a partir del 31/12/08)
Albert Segués Sais Guarda Rectoria de Fitor
Jaume Abel Planagumà Guarda Can Vilallonga
Montserrat Cano Garcia Peó (a partir del 31/12/08)
Jordi Perpinyà Servià Peó (a partir del 31/12/08)

Personal del Consell Comarcal del Baix Empordà,
adscrit al Consorci, 2007 i 2008:

Secundino Fernández Suárez Secretari
Josep M. Jordi Borrell Interventor
Immaculada Tarrats Blanch Tresorera
Rita Llach Vilalta Administrativa

Treball voluntari

Albert Mallol Camprubí Suport en recerca de flora 
Pere Barnola Echenique i etnobotànica

6
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emòria econòmica
de l’exercici 2007/2008

M

PRESSUPOST D’INGRESSOS:El pressupost de l’any 2007, aprovat pel Consell Ple-
nari del 12 de març de 2007, va ser de  652.300 €,
mentre que el de l’any 2008, aprovat pel Consell Ple-
nari del 16 de juny de 2008, fou de 712.320 €. Amb-
dós pressuposts han suposat un augment d’un 35 i
d’un 45% respecte al 2006.

Pel que fa a la partida d’ingressos cal destacar que
al 2007 ha estat l’any de tancament del programa
Interreg i de la subvenció de la AODL i que a partir
del 2008, aquests ingressos s’han substituït per un
augment de les aportacions dels 19 municipis i dels
dos Consells Comarcals, per un augment de les apor-
tacions del Fons de Cooperació Local i per una sub-
venció del Departament de Cultura que ha permès
dotar al Consorci d’un tècnic en Patrimoni Cultural. 

Destacar també dins del pressupost d’ingressos, que
durant els dos exercicis s’ha comptat amb una sub-
venció de l’Obra social de “la Caixa” i la Diputació de
Girona per fer actuacions de millora del patrimoni
natural mitjançant col·lectius amb risc d’exclusió
social. Aquest projecte ha suposat una aportació al
Consorci d’un total de 312.000 € en dos anys (la
segona anualitat serà executada durant l’exercici
2009).

Igual que en els ingressos, el pressupost de despeses
del 2007 i del 2008 ha sofert el mateix augment res-
pecte a l’any 2006. Aquest augment cal atribuir-lo
principalment a la partida d’inversions reals, on gai-
rebé es duplica aquest capítol degut a les actuacions
dutes a terme amb el projecte de millora del patri-
moni natural abans esmentat i a un lleuger augment
del capítol corresponent a personal i a béns corrents
i serveis.

PRESSUPOST DE DESPESES:

CAPÍTOLS 2007 2008

TAXES I ALTRES INGRESSOS 900,00 € 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 346.979,50 € 419.446,44 €
DG Medi Natural DMAH 166.937,60 € 186.446,44 €
Aportació Diputació de Girona 89.010,00 € 91.000,00 €
Aportació ajuntaments 10.270,06 € 31.000,00 €
Aportació ajuntaments/Fons de Cooperació Local 12.514,00 € 20.000,00 €
Aportació consells comarcals 4.961,42 € 15.000,00 €
Departament de Treball AODL 24.384,40 € 
UE-Consorci Alta Garrotxa - Pays Pyrénées
Interreg III A 32.902,02 € 
Departament de Cultura - Obra social de
"la Caixa" / Catàleg Patrimoni Etnològic 35.000,00 €
Altres aportacions 35.000,00 €
Premis Gavarres 6.000,00 € 6.000,00 €

INGRESSOS PATRIMONIALS 16.727,14 € 15.600,00 €
Interessos actius 100,00 € 200,00 €
Serveis Rectoria Fitor 7.000,00 € 4.600,00 €
Aprofitament Can Vilallonga 4.000,00 € 8.800,00 €
Venda publicacions 5.627,14 € 2.000,00 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 287.693,36 € 277.273,56 €
DG Medi Natural DMAH 80.000,00 € 72.273,56 €
Conveni Diputació de Girona / Obra Social
de "la Caixa" 167.000,00 € 145.000,00 €
Agència Catalana de l'Aigua / Cassà - Calonge 40.693,36 € 
DMAH / Redacció Pla especial EIN Gavarres 60.000,00 €

TOTAL 652.300,00 € 712.320,00 €

CAPÍTOLS 2007 2008

Personal 232.834,00 € 251.500,00 €
Béns corrents/serveis 122.972,64 € 168.746,44 €
Despeses financeres 1.000,00 € 8.000,00 €
Transferències corrents 7.800,00 € 6.800,00 €
Inversions reals 287.693,36 € 277.273,56 €

TOTAL 652.300,00 € 712.320,00 €
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essions dels òrgans de governS

CONSELL PLENARI 2007

Es va reunir en dues ocasions, el 12 de
març de forma ordinària i el 12 de novem-
bre en sessió extraordinària constitutiva
del nou Consell Plenari del Consorci. 

Temes tractats:

- Presentació de la memòria d’activitats
de l’any 2006.

- Liquidació del pressupost de l’any 2006. 

- Proposta d’actuacions per a l’any 2007 i
aprovació del pressupost.

- Aportació econòmica del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya al pressupost
de l’any 2007.

- Escrit de l’Ajuntament de Madremanya
sobre l’aprovació definitiva de la modifi-
cació dels Estatuts del Consorci.

- Constitució del nou Consell Plenari del
Consorci de les Gavarres.

- Elecció del president i dels vicepresi-
dents del Consorci de les Gavarres.

- Nomenament dels membres de la
Comissió Executiva del Consorci de les
Gavarres.  

CONSELL PLENARI 2008

Es va reunir en dues ocasions, el 31 de
març i el 16 de juny. 

Temes tractats:

- Nomenament del gerent del Consorci de
les Gavarres.

- Formulació d’actuacions i posteriorment
al·legacions al Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya 2008-2012. 

- Liquidació del pressupost de l’any 2007.

- Aprovació del pressupost per a l’any
2008 i la plantilla de personal. 

- Proposta d’actuacions per a l’any 2008
amb el Departament de Medi Ambient i
Habitatge. 

- Sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya. Pla d’Ocupació
2008.

COMISSIÓ EXECUTIVA 2007

Es va reunir en dues ocasions, el 12 de
març i el 4 de juny.

Temes tractats:

- Adhesió al manifest “Recuperem el cas-
tell de Vila-romà” a proposta del Club
Alpí Palamós.

- Constitució de la Comissió Executiva del
Consorci de les Gavarres i establiment del
règim de sessions.

- Proposta de nomenament del gerent del
Consorci de les Gavarres. 

- Personal. Contractació.

- Avantprojecte de pressupost del Consor-
ci per a l’any 2008 

- Conveni amb el Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció (CIRE). 

- Formulació d’actuacions al Pla Únic d’O-
bres i Serveis de Catalunya 2008-2012. 

- Compte General 2007.

- Estudi informatiu i estudi d'impacte
ambiental "Millora general. Variant de la
Bisbal d'Empordà i Corçà. Carretera C-
66, PK 4+500 al 20+500. Tram: Forallac
- la Pera.

- Organització Premis de les  Gavarres 2008.

- Conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Empordà per a la rea-
lització de pràctiques formatives per part
de l’Escola Taller les Gavarres. 
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COMISSIÓ EXECUTIVA 2008

Es va reunir en tres ocasions, el 31 de març
el 3 de juny i el 7 d’octubre.

Temes tractats:

- Constitució de la Comissió Executiva del
Consorci de les Gavarres i establiment
del règim de sessions.

- Proposta de nomenament del gerent del
Consorci de les Gavarres. 

- Personal. Contractació.

- Avantprojecte de pressupost del Consor-
ci per a l’any 2008. 

- Conveni amb el Centre d’Iniciatives per
a la Reinserció (CIRE).

- Formulació d’actuacions al Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-
2012. 

- Addenda al conveni entre la Diputació
de Girona, l’Obra Social de “la Caixa” i el
Consorci de les Gavarres per a l’execució
del projecte titulat “Treballs de millora
en espais de titularitat pública o d’in-
terès públic dins l’EIN de les Gavarres”.

- Aprovació del pressupost per a l’any
2008 i plantilla de personal.

- Conveni amb l’Obra Social Caja Madrid
per a l’adquisició d’un vehicle per al
Consorci de les Gavarres. 

- Aprovació del Compte General 2007.

- Estudi informatiu i estudi d'impacte
am-biental "Millora general. Variant de
la Bisbal d'Empordà i Corçà. Carretera
C-66, PK 4+500 al 20+500. Tram: Fora-
llac - la Pera.

- Organització Premis de les Gavarres 2008.

- Conveni de col·laboració amb el Consell

Comarcal del Baix Empordà per a la rea-
lització de pràctiques formatives per
part de l’Escola Taller les Gavarres.

CONSELL DE COOPERACIÓ 2007-2008

Es va reunir el 25 de juny  de 2007 i el 29
de setembre de 2008.

Temes tractats:

Pla d’Actuacions de l’any 2007

Pressupost 2007

Presentació de l’estudi: “Ús turístic soste-
nible en els espais naturals: el massís de les
Gavarres”. Elaborat pel Centre de Recerca i
Innovació de les Indústries Turístiques de
la Universitat de Girona.

Relacions amb el Departament de Cultura
de la Generalitat.

Informació sobre els Premis de les Gavarres
2007.

Informació sobre les brigades de vigilància
i prevenció d’incendis de la Diputació de

Girona. 

Presentació del nou equip de direcció del
Consorci: president i gerent.

Pressupost i pla d’actuacions del Consorci
per al 2008.

Presentació de l’esborrany del pla estratè-
gic del Consorci de les Gavarres.

Can Geronès, seu del Consorci de les Gavarres.
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Oriol Armet, nou gerent del Consorci de les
Gavarres i Maria Piferrer, tècnica de patri-
moni cultural.

10 Memòria 2007 / 2008Consorci de les Gavarres

otícies destacadesN

DEFUNCIÓ D’ASSUMPTA FABRÉ

El 21 juliol del 2007 moria Assumpta
Fabré, gerent del Consorci de les Gavarres
des de l’any 2000. 

Nascuda el 1961 a Manlleu, llicenciada en
Geografia i Història a la Universitat Autò-
noma de Barcelona, l’any 1990 es trasllada
al Baix Empordà on estableix un intens vin-
cle amb el massís i la seva gent. En els pri-
mers anys participa en nombroses activitats
de recerca i recuperació del patrimoni, amb
l’Associació d’Amics pel Patrimoni. Entre
els anys 1994 i 1997 pren un paper molt
actiu com a directora de recerca del Pro-
grama Gavarres Memòria i Futur, gràcies al
qual s’identifiquen i cataloguen un gran
nombre d’elements d’interès patrimonial.
Fruit d’aquest intens treball, empren l’any
1998 un nou projecte centrat en la recu-
peració del Molí d’en Frigola a través de
la creació de l’Escola Taller les Gavarres,
de la qual és directora fins a l’any 2003. La
seva inquietud per la protecció i gestió
del massís la mou, l’any 2000, a assumir
la gerència del Consorci de les Gavarres,
tasca en la qual es va bolcar fins als
darrers dies. Va destacar també pel seu
compromís amb temes socials i va tenir
una gran implicació amb associacions
locals i va participar activament en nom-
broses reivindicacions ciutadanes.

Se li atorgà el XI Premi Cirera d’Arboç, a
títol pòstum, juntament amb un sentit
homenatge, per la seva contribució perso-
nal al coneixement, conservació i difusió
dels valors del massís de les Gavarres.

RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Les eleccions municipals del 2007 van
implicar la renovació dels càrrecs de
govern del Consorci i el traspàs de la pre-
sidència d’un representant del Gironès a
un del Baix Empordà, i mantenir així la
tradició de l’alternança comarcal en el
càrrec de presidència amb cada canvi de
mandat. Així, Josep Espadalé va ser nome-
nat nou president del Consorci de les
Gavarres i va prendre el relleu en el càrrec a
Quim Cufí, que ho havia estat els darrers
quatre anys. En un ple extraordinari celebrat
el dilluns 12 de novembre, els representants
de les entitats membres van escollir per
unanimitat la candidatura d'Espadalé, con-
servador del Museu del Suro de Palafrugell,
regidor per ICV a l'Ajuntament de Palamós i
conseller comarcal del Baix Empordà. El ple
també va servir per renovar els representants
municipals i escollir els dos vicepresidents i
la nova Comissió Executiva.

NOU GERENT AL CONSORCI DE LES
GAVARRES

Des del 14 d'abril de 2008, el Consorci de
les Gavarres incorpora com a nou gerent
Oriol Armet, que desenvolupa les tasques
de direcció i coordinació del personal ads-
crit al Consorci. Oriol Armet Unzeta, és
enginyer de forest i enginyer tècnic agrí-
cola de formació. En els darrers anys havia
desenvolupat la seva tasca professional
com a tècnic del Departament de Medi
Ambient i Habitatge dirigint la Reserva de
Boumort i el Centre de Fauna d’Esterri
d’Àneu. El seu perfil de gestor del medi
natural ha estat un dels factors clau en la
decisió de la seva elecció.

NOVA ÀREA DE PATRIMONI CULTURAL

A finals del 2007 es va crear l’Àrea de
Patrimoni Cultural gràcies a una subvenció
atorgada pel Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana del
Departament de Cultura i la Caixa d’Estal-
vis i Pensions de Barcelona. La subvenció
ha permès la incorporació d’una tècnica en
patrimoni cultural que consolida un equip
interdisciplinari capacitat per gestionar un
espai d’interès natural amb alts valors cul-
turals. Els primers passos de la nova àrea
han estat la reactivació de la proposta de
declaració de les Gavarres com a zona
d’interès etnològic.
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CONVENI AMB “LA CAIXA” I LA DIPUTA-
CIÓ DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ
DE TREBALLS DE MILLORA FORESTAL

El Consorci de les Gavarres, l'Obra Social
"la Caixa" i la Diputació de Girona van
signar un conveni per a l'execució del pro-
jecte titulat "Treballs forestals de millora
en espais de titularitat pública o d'interès
públic  dins l'EIN les Gavarres". Aquest
conveni s'emmarca dins del conveni de
col·laboració per la preservació i difusió
dels valors naturals dels municipis de la
demarcació de Girona signat per la Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona i la Dipu-
tació de Girona.

L'aportació econòmica de l'Obra Social "la
Caixa" al projecte és de 312.000 € a execu-

tar en dues anualitats, 2007 i 2008. Els
àmbits en els quals s'ha actuat són la pre-
venció d’incendis forestals, millores en el
domini públic hidràulic, en la xarxa de
camins i senders, en finques de titularitat
pública i en l'entorn d'elements patrimo-
nials d'interès del massís.

També es va arribar a un acord de coope-
ració amb el Departament de Justícia per
tal que el Centre d'Iniciatives per a la
Reinserció (CIRE) incorporés reclusos en
les tasques d’execució d’aquest projecte.

Presentació del projecte "Treballs forestals
de millora en espais de titularitat pública o
d'interès públic dins l'EIN les Gavarres".

Obra Social Caja Madrid, lliura un 4x4 al Consorci de les Gavarres.

OBRA SOCIAL CAJA MADRID FA EL LLIU-
RAMENT D’UN VEHICLE TOT TERRENY

Obra Social Caja Madrid va lliurar a finals
de l’any 2008 un vehicle valorat en 35.000
€ al Consorci de les Gavarres. El vehicle, un
Toyota tot terreny tipus pickup, va equipat
amb un dipòsit de 500 litres amb moto-
bomba. El vehicle facilitarà les diferents
feines que el Consorci de les Gavarres
desenvolupa al massís: treballs forestals,
feines de vigilància, direcció facultativa
d'obres, prevenció d'incendis, etc.
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estió de finquesG

SANT CEBRIÀ DELS ALLS

Després de la renovació del teulat, feta el
2006, i abans de prosseguir amb els treballs
de restauració interior del temple, al llarg
del 2007, es van fer prospeccions arqueolò-
giques i de pintures murals.

Els resultats ajuden a interpretar l’evolució
constructiva de l’església i han deixat al des-
cobert les restes de dos temples precedents,
disposats un a l’interior de l’altre, com les
capes d’una pell de ceba. A l’interior de tot,
s’hi troba un absis preromànic, de forma
trapezoïdal, probablement dels s. VIII-IX. Per
fora d’aquest, un absis semicircular d’un
temple romànic probablement del s. XI. I
embolcallant-lo, l’església actual, dels s. XII-
XIII.

Pel que fa a les pintures, només s’han con-
servat les creus de consagració de l’església,
a l’absis, i petits motius decoratius al vol-
tant d’una fornícula d’època barroca.

següents actuacions de millora d’aquest
equipament:

Ampliació de la central solar fotovoltaica

Adquisició d’un nou generador i renovació
del carregador de bateries

Mesures d'estalvi i millora de l'eficiència
energètica de les instal·lacions interiors

Renovació del paviment de la plaça com-
partida amb l’església (actuació cofinança-
da amb l’Associació d’amics de Fitor) 

Adquisició de materials d’extinció

Execució de la franja perimetral de segure-
tat entorn de l’àrea de lleure per a protec-
ció dels incendis forestals

CAN VILALLONGA

A la masia s’han executat obres d’adap-
tació d’unes antigues corts a aules per
destinar-les a la realització d’activitats
educatives.

Pel que fa a la part forestal de la finca
s’han executat 28 ha de les unitats d’ac-
tuació 10 i 12 previstes en el projecte
d’ordenació de la finca. Els treballs de
millora forestal han consistit en el des-
brossament del sotabosc, la selecció dels
tanys en els suros i l’aclarida dels pins. Els
treballs han estat executats pel Centre d’I-
niciatives per a la Reinserció en el marc del
projecte de millores forestals que es du a
terme gràcies al conveni signat amb l'Obra
Social "la Caixa" i la Diputació de Girona.

També s’han pelat 11 ha de sureda al vol-
tant del sector de les Dues Rieres amb per-
sonal propi.

Interior de Sant Cebrià dels Alls i plànol de les excavacions del temple.

Al 2008, s’ha executat la segona fase d’o-
bres d’arranjament consistents en la restau-
ració dels paraments interiors de la nau
principal. Les obres han servit per sanejar i
renovar totalment els revestiments de les
parets interiors, molt malmesos pel pas del
temps i les humitats. En l’execució dels
treballs s’han emprat tècniques i materials
tradicionals com el morter de calç fet amb
calç gavarrenca provinent de les pedreres
calcàries de Girona. L’arquitecte Antoni
Aguilar ha estat el responsable de la direc-
ció facultativa de l’obra, que ha comptat
també amb l’assessorament i finançament
del Servei de Monuments de la Diputació
de Girona.

PUNT D’INFORMACIÓ DE LA RECTORIA
DE FITOR

A banda dels treballs d’atenció al públic i
de manteniment habituals, en aquests dos
darrers anys s’han dut a terme també les
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ENDERROC I RETIRADA DE BARBACOES
NO REGLAMENTÀRIES

Seguint amb la línia de treball de prevenció
d’incendis i millora paisatgística d’indrets
amb molta freqüentació, s’han enderrocat
les barbacoes de la font de la Teula, a Pala-
frugell, i de la font Picant de Bell-lloc, a
Santa Cristina d’Aro. La millora a la font de
la Teula era una actuació llargament sol·li-
citada pel Cos d’Agents Rurals per l’elevat
risc que suposava i la dificultat per ade-
quar el lloc a la normativa vigent. En el cas
de la font Picant es considera que si es vol
fer foc es pot fer de forma controlada i
legalitzada a l’Arbreda, punt molt proper
situat a l’antiga ctra. C-65 entre el trencall
de Solius i el poble de Santa Cristina.

MILLORES A LA FONT PICANT DE BELL-
LLOC

S’han fet obres de restauració d’aquesta
popular font i dels seus accessos i s’ha
construït una escala que comunica la pine-
da on la gent fa el pícnic amb l’esplanada
de la font per evitar la progressió dels xara-
galls i l’erosió que hi havia.

ITINERARI LITERARI RODOREDA-RO-
MANYÀ

Amb motiu de l’Any Rodoreda, que com-
memora el centenari de Mercè Rodoreda,
s’ha preparat aquesta ruta literària a
Romanyà de la Selva, on l'autora de Mirall
trencat visqué els últims anys de la seva
vida. L'itinerari difon la relació de Rodore-
da amb les Gavarres mitjançant 12 plafons
indicatius, amb citacions de diversos textos
de l'escriptora. L’itinerari es pot seguir per
compte propi amb l'ajuda d'un petit qua-
dern adquirible a El Refugi o bé inscrivint-
se a les visites guiades que organitza l’A-
juntament de Santa Cristina d’Aro.
L'itinerari és una iniciativa conjunta d’a-

quest Ajuntament, la Fundació Mercè
Rodoreda, la Càtedra Maria Àngels Anglada
i el Consorci de les Gavarres.

ADEQUACIÓ DE MIRADORS

S’han dissenyat les taules d’interpretació del
paisatge per equipar tres nous miradors
del massís. Els llocs escollits són el mira-
dor de les Mirandes, a l’itinerari literari de
Romanyà, el santuari dels Àngels i la plaça
del castell de Llagostera. Aquests dos darrers,

pendents d’instal·lació quan acabin els tre-
balls de reurbanització que s’hi han de fer.

ADQUISICIÓ I INSTAL.LACIÓ DE SENYALS

L’actuació dóna continuïtat als treballs de
senyalització de l’espai dels darrers anys. Se
senyalitzen camins principals, llocs d’in-
terès, àrees de lleure, recomanacions d’u-
sos, etc. a més de fer el manteniment i
reposar els senyals que es malmeten o
desapareixen.

rdenació de l’ús públicO

MILLORES DE SENDERS

MILLORES DE CAMINS

Indret/Tram Obres

Arranjament del camí públic de Vallfreda (*) millora d’amplada i ferm, canalització 
d’aigües pluvials

Millores de la cruïlla de camins al coll del Bou (*) eixamplament, millora de ferm
i canalització d’aigües pluvials

Repàs dels camins d’accés a Sant Cebrià dels Alls des de Romanyà i el coll de la Ganga per l’aplec
Construcció d’un passallís a les Dues Rieres per a vehicles i vianants

Actuació/Indret Tram/Municipi
Senyalització i manteniment (*) corriol de Santa Llúcia de l’Arboç, a la Bisbal
Treballs de manteniment Ruta dels Ecosistemes a Sant Daniel, Girona 
Desbrossament camí vell de la Ganga de La Bisbal (*)
Sender de Puig Castell Cassà de la Selva (*)
Sender de les mines Celrà (*)
Sender del Montigalar Quart (*)
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PROGRAMES DE SEGUIMENT

Seguiment de ropalòcers (CBMS)

El seguiment de ropalòcers a les Gavarres
s’emmarca en la xarxa del CBMS (Catalan
Butterfly Monitoring Scheme). A les Gavar-
res, aquest seguiment es desenvolupa des
del 2004 en un transsecte de la vall de Sant
Daniel (Girona). Durant la campanya del
2007 (4a temporada) s’han comptabilitzat
59 espècies diferents i un total de 3.065
exemplars. L’any 2008 (5a temporada) el
recompte ha estat menor: 58 espècies i
2.751 exemplars. 

Seguiment d'ungulats

El seguiment d’ungulats segueix una
metodologia estandarditzada que s’aplica
en disset espais naturals del territori
català. Al massís de les Gavarres, aquest
programa es va iniciar l’any 2006 i, a més
del senglar, s’hi han incorporat també el
cabirol i el mufló. En la temporada 2006-
2007 a les Gavarres van aportar dades 18
colles i els resultats van permetre estimar la
densitat de senglars en 4 ind./100 ha. En
la temporada 2007-2008, amb 20 colles
participants, s’ha estimat la densitat de la
població de senglar en 6 ind./100 ha.

Seguiment de fauna ictiològica

A les rieres i torrents de les Gavarres habi-
ten diverses espècies vertebrades lligades
als ambients aquàtics que es troben prote-
gides o catalogades per normatives de
rangs diversos; és el cas de l’espinós (Gas-
terosteus gymnurus) el barb de muntanya
(Barbus meridionalis) i diverses espècies
d’herpetofauna aquàtica. La presència,
densitat i evolució de les poblacions d’a-
questes espècies són bons indicadors de la
qualitat dels hàbitats fluvials de les Gava-
rres. El mostreig relativament senzill d’a-
questes espècies en una sèrie d’esta-cions
fixes, mitjançant tècniques de prospecció
estàndards, permet vetllar per la seva con-
servació.

Seguiment d’aus a Can Vilallonga

En el marc del projecte SYLVIA de l’Institut
Català d’Ornitologia (ICO), ha continuat
operativa durant les temporades 2007 i
2008 l’estació d’anellament científic de
Can Vilallonga “S050” (Cassà de la Selva).

Durant l’any 2008 s’han anellat 21 espè-
cies d’aus; s'han fet un total de 102 prime-
res captures, s'han controlat 66 individus
ja anellats a la mateixa estació i no hi ha
hagut cap recuperació d’aus anellades fora
de la zona.

Durant l’any 2007 s’han anellat 16 espè-
cies diferents; s'han fet un total de 163
primeres captures, s'han controlat 79 indi-
vidus ja anellats a la mateixa estació i no
hi ha hagut cap recuperació d’aus anella-
des fora de la zona. 

L’índex de captura anual del 2008, amb
7,94 captures per metre de xarxa i dia, ha
estat el més baix dels darrers anys. L’espè-

cie més representada en les captures ha
estat el pit-roig (Erithacus rubecula).

ESTUDIS REALITZATS

Estudi, seguiment i mesures per al fo-
ment de la connectivitat ecològica de les
Gavarres

Per conservar el patrimoni natural de les
Gavarres és imprescindible garantir la seva
connectivitat biològica. A aquest fi és
imprescindible garantir la permeabilitat de
les infraestructures viàries entorn del mas-
sís de les Gavarres, en concret de l’Anella de
les Gavarres que es troba actualment en
fase de construcció. Des del Consorci de les
Gavarres s’ha considerat necessari vetllar
per la incorporació de les mesures oportu-
nes que garanteixin la permeabilitat d’a-
questes noves infraestructures. En concret
durant l’any 2008 s’han avaluat amb detall
les mesures incorporades en els trams
següents:

atrimoni naturalP

Anellament d’aus a can Vilallonga.
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Així mateix, s’han presentat al·legacions en
matèria de connectivitat als estudis infor-
matius dels diferents traçats de la variant
de la Bisbal: Millora general. Variant de la
Bisbal d’Empordà i Corçà. Carretera C-66,
P.K. 4+500 al 20+500. Tram: Forallac –
la Pera  (Clau: IA-VG-02099-A2). 

Mentre duri el procés de construcció de l’A-
nella de les Gavarres és continuarà treba-
llant en el recull d’informació i el treball de
camp, i s’avaluarà el grau d’incorporació
final de les mesures en els projectes i en la
seva execució final.

Diagnosi d’hàbitats fluvials

Durant l’any 2008 s’ha iniciat la diagnosi
dels hàbitats fluvials de les espècies d’in-
terès de les Gavarres, conca per conca, amb
la prospecció del Daró i els tributaris que
drenen al Ter. Les dades obtingudes per a
cada conca avaluada són la descripció del
poblament de vertebrats aquàtics, la des-
cripció de l’estat dels hàbitats aquàtics i
anàlisi d’idoneïtat i de capacitat de càrrega
(només per als peixos) d’aquests hàbitats
per a la fauna d’interès. Així mateix, per a
cada conca, s’identifiquen les principals
amenaces que afecten els hàbitats aquàtics
i les espècies que acullen i s’elabora un pro-
grama d’actuacions i mesures de gestió per

a la conservació de les espècies aquàtiques
i el seus hàbitats fluvials.

Elaboració d’un catàleg de fauna verte-
brada

L’any 2008 es va concloure el catàleg de
fauna vertebrada del massís de les Gavarres,
que recull a partir de fonts diverses un total
de 2.235 citacions de 159 espècies dife-
rents, a les quals cal sumar-hi els 13.617
registres extrets de l’Atles d’ocells nidifi-
cants del 1999-2002. En total se citen 11
espècies d’amfibis, 19 de rèptils, 20 de
mamífers, 5 de peixos i 97 d’aus.

2a. fase de l'estudi de flora invasora

A finals de l’any 2006 es va elaborar un
catàleg de flora introduïda, que recollia
unes 130 espècies amb capacitat de natura-
litzar-se a l’EIN de les Gavarres. En aquest
document es valorava apriorísticament el
potencial invasor de cada espècie, avaluant
la importància del seu impacte i les possibi-
litats de control. La segona fase d’aquest
estudi, iniciat l’any 2007 i finalitzat l’any
2008, s’ha centrat a conèixer amb major
detall la distribució, comportament, dinà-
mica, impactes de les plantes invasores
seleccionades i formulació de propostes de
prevenció, control i eradicació.

Caracterització de la vegetació i propos-
tes de gestió dels espais oberts de la vall
de Sant Daniel

L’any 2007 es va fer la diagnosi i caracte-
rització dels espais oberts de la vall de Sant
Daniel que han de ser gestionats per l’àrea
de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajun-
tament de Girona mitjançant acords de
custòdia amb els propietaris. Aquest estudi
ha permès definir els usos actuals (conreus,
prats, erms) de cadascuna de les parcel·les
delimitades per l’Ajuntament i en el cas
dels espais no treballats, de les comunitats
vegetals que hi són presents. A fi d’avaluar
els resultats d’aquestes mesures de gestió
proposades, s’ha elaborat una proposta
concreta en les parcel·les incloses en el
recorregut del CBMS a la vall de Sant
Daniel, amb l’objectiu que el seguiment
sistemàtic de les poblacions de ropalòcers
que es duu a terme en aquest context per-
meti avaluar els efectes de les actuacions
realitzades sobre les poblacions d’aquestes
espècies, el caràcter bioindicador de les
quals és ben conegut. 

Seguiment de peixos al Daró.

Carretera Tipus d’obra Tram

C-66 desdoblament Corçà-Sant Julià de Ramis (Clau IA-DG-06040)

C-66 desdoblament Palafrugell-Forallac (EI-DG-03127)

C-31 desdoblament Castell-Platja d’Aro-Palamós (Clau DG-04143)

C-66 variant de la Bisbal i Corçà Forallac-la Pera (Clau IA-VG-02099-A2)
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estió d’ecosistemes i prevenció d’incendisG

REDACCIÓ DEL MANUAL DE BONES
PRÀCTIQUES FORESTALS

El document és un recull de bones pràcti-
ques per a les espècies forestals representa-
tives del massís. Es descriu l’ecologia de
l’espècie, les qualitats d’estació en què se
sol trobar, així com uns itineraris silvícoles
amb recomanacions tècniques per reduir
l’impacte ambiental de les intervencions.

DETERMINACIÓ DE LA QUALITAT DEL
SURO DE LES GAVARRES I PROPOSTA
METODOLÒGICA DE SEGUIMENT

L’estudi de l’aprofitament forestal més
rellevant de les Gavarres és d’interès per
determinar-ne la qualitat i com aquesta
pot variar segons les condicions de cada
estació. Els Serveis del Consorci Forestal de
Catalunya han fet aquest seguiment i les

dades obtingudes s’ofereixen als propietaris
que hi han intervingut com a eina per a la
planificació d’aprofitaments de les suredes.

MANTENIMENT D’ESPAIS D’INTERÈS
AMB L’ESCOLA TALLER LES GAVARRES

Donant continuïtat al conveni de col·labo-
ració amb aquesta Escola Taller el mòdul de
treballadors forestals han dut a terme tas-
ques de manteniment dels espais exteriors
de Fitor, el Molí d’en Frigola i Sant Cebrià
dels Alls.

INTRODUCCIÓ DE PASTURES A LES FEI-
XES DE FITOR

L’actuació té el doble objectiu de facilitar el
manteniment de races domèstiques autòc-
tones alhora que es fa el manteniment d’un
important espai obert. S’han recuperat les
pastures instal·lant-hi un tancat electrificat
que permet engegar-hi bestiar i acollir de
manera estacional les someres del mas Cals.

TREBALLS DE MILLORA DE RIERES

S’han dut a terme diverses actuacions de
millora de rieres gràcies als ajuts de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (*) i als treballs rea-
litzats pel CIRE en el marc del projecte "Tre-
balls forestals de millora en espais de
titularitat pública o d'interès públic dins
l'EIN les Gavarres" mitjançant el conveni
amb “la Caixa” i la Diputació de Girona (**). 

Els treballs han consistit en:

- Millora estructural de vernedes de rebrot
mitjançant la selecció de tanys.

- Regeneració amb platació de vernedes
mortes per la sequera.

- Plantacions de freixes i altres espècies de

ribera en substitució d’arbres de varietats
plantades per a fusta.

- Control i eliminació d’arbres exòtics, prin-
cipalment Robinia pseudoacacia.

- Eliminació d’embussaments de brancada i
arbres caiguts pels temporals.

- Creació de gorgues en rescloses reblertes
de sediments.

En conjunt s’han plantat un total de 1.300
plançons de freixes, verns, alocs, sargues i
pollancres. Els treballs s’han efectuat en
diversos trams de rieres de Sant Martí Vell,
Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Cruïlles
i Calonge: 

Someres pasturant a Fitor.

Selecció de tanys de vern.

33332_Memoria Gavarres 07-08:Memoria Gavarres 05  13/07/09  14:20  Página 16



17

FORMACIÓ I COORDINACIÓ EN TASQUES
DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

Dins de les feines de prevenció d’incendis
s’ha donat formació i suport en la coordi-
nació dels vigilants d’estiu, contractats pels
ajuntaments, amb el finançament de la Di-
putació de Girona i la coordinació de la
Federació d’ADF de les Gavarres.

S’han impulsat les reunions de coordinació
de prevenció d’incendis, de periodicitat se-
mestral, entre els diferents agents implicats:
bombers, agents rurals, mossos, Department
de Medi Ambient, Diputació de Girona i ADF. 

També s’ha col·laborat en una jornada de
formació impartida pels bombers a volun-
taris d’ADF que es va fer a Can Vilallonga.

TREBALLS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS A
LA CARENA DEL PUIG D’ARQUES

A la tardor de 2008, es va iniciar aquesta
intervenció estratègica prevista en el Pla de

prevenció d’incendis de les Gavarres. Es trac-
ta de la creació d’una franja de desaccelera-
ció –superfície neta de matoll i amb l’arbrat
aclarit–, en un àmbit de 41 ha correspo-
nents al nus de carenes de la part culminal
del massís. L’objectiu de la infraestructura és
donar oportunitats d’extinció i reduir el risc
de patir un gran foc forestal en el sector
central de les Gavarres. Els treballs es realit-
zen en el marc del projecte en conveni amb
“la Caixa” i la Diputació de Girona.

EXECUCIÓ DE FRANGES DE SEGURETAT
EN PISTES ESTRATÈGIQUES

Els treballs consisteixen en el desbrossa-
ment  i aclarida de franges de seguretat de
5 a 8 m a banda i banda del camí per incre-
mentar la seguretat i la visibilitat per al
trànsit dels mitjans d’extinció en cas d’in-
cendi forestal.

Trituració de restes d’aclarida d’arbrat.

Treballs de millora forestal a Can Vilallonga.   Execució de franges de seguretat en pistes estratègiques.

Riera Treballs realitzats

El Vernegà (*) enretirada de troncs, desbrossament, selecció de tanys i plantació de
vegetació de ribera

El Celrè (*) desbrossament i restauració de vegetació de ribera
El Bugantó (*) desbrossament i restauració de vegetació de ribera
Riera del Mas Cases (*) desbrossament i enretirada d’arbres arrencats per les riuades
Riera de Boscals (*) desbrossament, selecció de tanys i plantació de vegetació de ribera
Riera Mas Mates (*) enretirada d’arbrat caigut per les nevades
Riera Verneda (**) substitució de plantacions d’arbres fusters per vegetació de ribera,

selecció de tanys, eliminació de robínies
Vall dels Molins (**) retirada de sediments de les rescloses i plantació de vegetació de ribera 
Can Vilallonga (**) desbrossament i tallada de selecció de la tremoleda

Camí Longitud Municipi

Serra de Mavilar 4,65 km Sant Martí Vell
Puig de l’Avellana 1,829 km Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Vallfreda 0,972 km Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
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Plànol del Pou de glac del mas Cals.

ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA DE
DECLARACIÓ DE ZONA D’INTERÈS
ETNOLÒGIC (ZIE)

Arran de la contractació de la tècnica de
patrimoni cultural s’ha estat elaborant la
proposta de declaració de les Gavarres com
a zona d’interès etnològic. L’objectiu és
obtenir el reconeixement de l’alt valor del
patrimoni cultural gavarrenc. En el marc de
la Llei de patrimoni cultural 9/1993 es pro-
posa com a figura legal la zona d’interès
etnològic ja que és la que millor reflecteix
la realitat del massís de les Gavarres. Avui
en dia no hi ha cap espai o element decla-
rat com a tal. El treball és una continuació
de les diferents propostes de declaració que
ha elaborat el Consorci des del 1999
basant-se en l’inventari Gavarres: memòria
i futur i la selecció, amb el suport dels
ajuntaments, dels elements més representa-
tius del patrimoni etnològic.

VISITA DEL CENTRE DE PROMOCIÓ DE
LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
CATALANA (CPCPTC)

En el marc de la redacció de la proposta de
declaració de les Gavarres com a zona d’in-
terès etnològic s’han dut a terme diverses
reunions amb els responsables del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicio-

nal Catalana. En el transcurs d’aquestes reu-
nions es va creure convenient la visita del
personal tècnic i del cap del Servei Etnolò-
gic del CPCPTC al massís. La visita es féu al
9 de juny del 2008 a la qual van assistir
també el director del Museu de la Pesca, el
responsable del Documare i el director del
Museu Etnològic del Montseny “La Gabe-
lla”. El resultat fou el reconeixement de l’in-
terès etnològic del massís i el compromís de
treballar conjuntament en la proposta de
declaració de les Gavarres com a ZIE.

REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA DE CONSO-
LIDACIÓ I DOTACIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT AL POU DE GLAÇ DEL MAS
CALS

Situat al costat del sender de Fonteta a
Fitor és un dels pous de glaç més antics i
singulars del massís. Tot i que està en força
bon estat de conservació necessita certs tre-

balls de consolidació per preservar-ne la
integritat així com dotar-lo d’elements de
seguretat per als visitants. La redacció d’a-
quest informe tècnic, a càrrec de l’arquitec-
te Lluís Pujol, és un primer pas que orienta

atrimoni culturalP

Pou de Glaç de la font d’en Salomó.
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els treballs de conservació que s’hi han de
dur a terme.

MANTENIMENT D’ELEMENTS D’INTERÈS
PATRIMONIAL

Sistema hidràulic de Can Vilallonga, a
Cassà de la Selva: el sistema hidràulic de
Can Vilallonga és sens dubte un dels més
complexos que trobem a les Gavarres. El
formen cinc aqüeductes de rajols del segle
XVIII, que canalitzen l’aigua per un rec
soterrat cap a la bassa situada al costat del
mas. S’ha desembossat el sistema per resta-
blir la circulació de l’aigua, obstaculitzada
per la presència de sediments. L’objectiu de
la intervenció és doble, per una banda,
recuperar una construcció excepcional al
nostre territori, i per altra, garantir l’aprovi-
sionament d’aigua.

Mines del Nen Jesús, a Celrà: restitució del
tancament malmès per les bretolades. 

Pous de glaç de la font d’en Salomó, la
Bisbal d’Empordà: desbrossament i repàs de
l’aparcament, l’accés i l’entorn dels pous.

Molí d’en Frigola, Sant Sadurní de l’Heura:
repàs i manteniment dels espais exteriors,
bassa, rec i sistema hidràulic amb la parti-
cipació del CIRE i de l’Escola Taller les
Gavarres.

Font Picant, de Madremanya: s’ha desbros-
sat l’entorn de la font i s’ha deixat a la vista
l’antic edifici.

Sant Cebrià dels Alls, Cruïlles: desbrossa-
ment, repàs i manteniment de l’entorn del
conjunt de l’església, el castell i la rectoria
de Camós i les feixes properes. Feines realit-
zades amb personal propi i la participació
del CIRE i de l’Escola Taller les Gavarres.

PARTICIPACIÓ EN LES JORNADES EURO-
PEES DE PATRIMONI

Des del 1991 se celebren les Jornades Euro-
pees del Patrimoni. L’any 2008 el Consorci
de les Gavarres s’ha adherit a aquesta inicia-
tiva europea amb la proposta de visita guia-
da al molí d’en Frigola a Sant Sadurní de
l’Heura i completar així l’oferta cultural del
Baix Empordà on participaren 14 entitats
més. El recorregut de la visita es féu a peu i
es va visitar el forn de calç d’en Puigmiquel,
el molí d’en Frigola i la seva resclosa. Cal dir
que actualment el molí resta tancat i que
d’aquesta manera s’oferí la possibilitat de
visitar-ne l’interior. 

PARTICIPACIÓ A LA VIII FESTA DE LA
PELA DE SURO

Enguany es participà en la VIII Festa de la
Pela del Suro a Llofriu, organitzada per l’A-
juntament de Palafrugell i el Patronat del
Museu del Suro de Palafrugell. El Consorci
de les Gavarres va col·laborar en la demos-
tració de la pela del suro que es fa en una
sureda propera, on participà Jaume Abel, i
amb una parada amb les publicacions prò- Visita al molí d’en Frigola.

Font Picant de Madremanya.

pies i d’altres amb la temàtica compartida
de les Gavarres. 

PARTICIPACIÓ EN LA I JORNADA DE
REFLEXIÓ “DECLARACIÓ DE ZONA D’IN-
TERÈS ETNOLÒGIC” A BADALONA

El Consorci de les Gavarres fou una de les
entitats convidades per presentar una
ponència per explicar la seva experiència en
aquesta jornada organitzada pel Centre
d’Estudis del Besòs. En l’acte es va debatre
sobre la problemàtica, els interrogants i les
dificultats al voltant d’aquesta figura de
protecció.
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Traducció de tríptics a l’anglès i al francès

Dins el mateix projecte “La gestió forestal
transfronterera” del programa europeu In-
terreg IIIA, es recollia l’ampliació del fons
documental transfronterer amb documents
que permetin donar a conèixer els territo-
ris on actuen els socis del projecte. Per això
es va considerar oportú traduir el quadríp-
tic Les Gavarres, espai d’interès natural, i
se’n van editar 4.000 exemplars en anglès
i 4.000 en francès.

L’audiovisual “Gavarres” i els programes
El medi ambient

Donada l’experiència en la realització de
reportatges de natura de Jaume Sañé, el
Consorci li va encarregar un audiovisual,
amb el títol Gavarres, on es reflectissin els
valors del massís. El resultat ha estat un
DVD de format molt atractiu, que es
posarà a l’abast de tots els públics, i diver-
sos programes El medi ambient emesos
per TV3: 

* “El carbó a les Gavarres” 

* “Els peixos de les Gavarres”

* “Les últimes escombres de bruc”

CURSOS DE FORMACIÓ

Curs per a professors del Gironès i el
Baix Empordà

El Consorci de les Gavarres ha organitzat,
amb la col·laboració dels centres de recur-
sos pedagògics del Baix Empordà i del
Gironès, un curs adreçat a professors per
donar a conèixer el massís de les Gavarres
i les possibilitats didàctiques entorn del
massís. Durant els mesos d’abril i maig de
2008, els 56 professors assistents s’han

ifusió, educació i sensibilitzacióD

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES PER A GRUPS
ESCOLARS

Per tercera i quarta temporada consecutiva
s’han dut a terme a Can Vilallonga (Cassà de
la Selva) activitats d’educació ambiental
adreçades a grups escolars de 5è i 6è de
primària del Gironès i del Baix Empordà.
Aquest curs 2008, a més de les visites a  l'es-
tació d'anellament d'aus de Can Vilallonga,
s’ha incrementat l’oferta pedagògica amb
noves activitats adreçades a tots els nivells
de l’ensenyament formal, i hi ha participat
un institut de secundària. En total entre els
anys 2007 i 2008 han participat en les acti-
vitats educatives de Can Vilallonga 504
alumnes de 5è i 6è de primària i 108 alum-
nes de secundària.

ACTIVITATS DIVULGATIVES PER A TOTS
ELS PÚBLICS

Dia de les Aus

Des del Consorci de les Gavarres s’han orga-
nitzat a Can Vilallonga activitats diverses
adreçades a tots els públics amb motiu del

Dia Mundial de les Aus. En aquest acte van
assistir-hi una cinquantena de persones l’any
2007 i prop d’un centenar l’any 2008. Es
van fer diferents tallers: construcció de cai-
xes niu i menjadores per a ocells, sessions
d’anellament científic i de descoberta del
medi, i una obra de titelles relacionada amb
la migració de les aus.

ELABORACIÓ DE MATERIAL DIVULGATIU

Renovació del web del Consorci

Durant l’any 2007 es va fer un nou disseny
del web, amb molt bona acollida per part de
tots els usuaris. A més dels continguts per-
manents, els documents, l’agenda i les notí-
cies es van actualitzant periòdicament, i els
nombrosos contactes per sol·licitar informa-
ció o enviar suggeriments i consultes el con-
verteixen en una bona eina d’intercanvi amb
tots els col·lectius i particulars interessats en
el massís.

Edició de la traducció francesa de la guia
Les Gavarres espai natural

Dins del programa europeu Interreg IIIA, el
Consorci de les Gavarres va participar en
el projecte “La gestió forestal transfrontere-
ra”, juntament amb els socis del Consorci de
l’Alta Garrotxa i diferents administracions i
entitats de la Catalunya del Nord encapçalats
pel Pays Pirénées Méditerranée. Dins el pro-
jecte hi havia diverses accions relacionades
amb la difusió dels valors del territori, entre
les quals destaca l’edició i traducció de mate-
rials de divulgació, respectuosos amb els
valors patrimonials dels diferents espais. És
per desenvolupar aquestes accions que s’ha
cregut útil fer una edició en francès de la
guia d’itineraris publicada per Brau Edicions
l’any 2005. Se n’han editat 800 exemplars.   
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PREMIS LES GAVARRES 2007 I 2008

El 10 de novembre de 2007 es van lliurar
els Premis les Gavarres al teatre El Mundial
de la Bisbal d’Empordà. La guanyadora del
XVII Premi Joan Xirgo va ser Sandra Saura
Mas, amb el projecte de recerca titulat
Usos i cultura popular de les plantes de
les Gavarres: estudi etnobotànic. El XI
Premi Cirera d’Arboç va ser, a títol pòstum,
per a Assumpta Fabré Dachs, que va ser
gerent del Consorci fins al juliol de 2007,
per la seva contribució personal al conei-
xement, conservació i difusió dels valors
del massís de les Gavarres. L’acte dels Pre-
mis les Gavarres 2007 es va cloure amb
l’homenatge a Assumpta Fabré Dachs.

L’acte de lliurament dels premis 2008 es va
celebrar al Teatre Casino de Llagostera. La
proposta guanyadora del XVIII Premi Joan
Xirgo va ser “Diagnosi de les potenciali-
tats silvoramaderes per a la prevenció
d’incendis forestals al massís de les
Gavarres”, presentat per Albert Besalú,
Josep López i Núria Simon. El XII Premi
Cirera d’Arboç va ser per a Pere Moné i
Rufí, per una vida dedicada a la recollida
d’informació sobre la Vall de Sant Daniel i
la seva contribució a la divulgació dels
valors de les Gavarres. Malauradament en
Pere no va poder recollir el premi perso-
nalment i va morir poc després de rebre’l.

aproximat a l’espai d’interès natural de les
Gavarres des de diversos àmbits, que
engloben des del patrimoni natural, histò-

BIBLIOTECA LLUÍS ESTEVA: PEIXOS I
HISTÒRIES

L’any 2007 es va publicar el cinquè núme-
ro de la Biblioteca Lluís Esteva, Els peixos
de les Gavarres i entorns de Quim Pou,
Miguel Clavero i Lluís Zamora, guanyadors
del premi Joan Xirgo XV edició. La presen-
tació del llibre, que es va fer durant l’acte
de lliurament dels Premis les Gavarres
2007, va anar a càrrec de Jordi Ruiz-
Olmo, cap del Servei de Protecció de la
Fauna, Flora i Animals de Companyia del
Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge. Després d’uns capítols inicials intro-
ductoris als peixos continentals, a la xarxa
hidrològica de les Gavarres i a la metodo-
logia de mostreig, es descriuen les espè-
cies de peixos presents a les Gavarres i el
seu entorn, el seu poblament i l'estat de
conservació.

En l’acte dels Premis les Gavarres 2008
Josep Matas, advocat i historiador, va pre-
sentar el sisè número de la Biblioteca,
Històries amagades de les Gavarres, de
l’historiador Elvis Mallorquí. Aquest llibre
és fruit d’un encàrrec en quedar desert el
Premi Joan Xirgo en la convocatòria del
2006 i és el resultat del treball de recer-
ca sobre diversos aspectes de la història
gavarrenca que ha efectuat l’autor.

ric i cultural, fins al literari. El curs, de 20
hores lectives, ha constat de tres sessions
teòriques i tres sortides a camp.
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ol·laboracionsC

Col·laboracions amb aplecs

S’han organitzat el tercer i quart aplec de
Sant Cebrià dels Alls, esdeveniment que ja
es pot considerar consolidat. La recupera-
ció d’aquest acte permet la reunió dels
antics veïns d’aquesta parròquia així com
la presentació pública dels treballs que es
van duent a terme en la recuperació de
l’indret.

També s’ha col·laborat, com cada any, en
l’aplec de Fitor, oferint els serveis de la rec-
toria, adequant els exteriors i els aparca-
ments i fent una visita guiada.

Organització i participació en jornades

En col·laboració amb la Univesitat de Gi-
rona s’ha organitzat el seminari La gestió
del paisatge a les Gavarres on es va fer una
repassada pluridisciplinària en la descrip-
ció del paisatge més recent per debatre ris-
cos que l’afecten, reptes de gestió que es
plantegen i eines de què es disposa per
actuar-hi.

També s’ha participat en les 3es i 4es jorna-
des de patrimoni natural de Girona, on
s’han presentat els resultats dels diferents
estudis de coneixement del medi que s’estan
duent a terme per inciativa del Consorci.

Altres jornades en les quals s’ha participat
són: I Jornada de reflexió “Declaració de
zona d’interès etnològic”, Centre d’Estudis
del Besòs, Badalona; Jornades de gestió
d’espais naturals ALDIA, Porto, Portugal;
Jornades sobre la gestió dels bosc a les
Gavarres, a Celrà, organitzades per l’ADF de
Celrà, Juià i Sant Martí Vell; WWF Fitor Sun
School–ATW Environmental Education
Training; visita de representants d’adminis-
tracions i empreses portugueses a través de
l’Extençao Rural e Ambiente de Mértola,
Portugal.

Convenis de pràctiques i projectes de final
de carrera

Els següents alumnes han completat la seva
formació al Consorci i han ajudat en diver-
ses tasques: Xavier Figueres i Xavier Soler

Empilant la carbonera de Juià.Aplec de Sant Cebrià dels Alls.

de l’Escola de Capacitació Agrària i Forestal
de Santa Coloma.

Adrià Morales de l’Escola de Capacitació
Agrària del Solsonès.

Tomàs Villaverde i Marta Bech han fet les
pràctiques del màster de mediambient de la
Universitat de Girona.

Albert Besalú i Josep López han fet el pro-
jecte de final de carrera de Ciències Ambien-
tals, dedicat a la introducció de pastures a
Fitor per a la prevenció d’incendis.

Col·laboració amb la carbonera de Juià

S’ha col·laborat en la festa de la Carbonera
de Juià, donant suport en l’organització i
confeccionant el material de difusió: car-
tells i invitacions.

També, s’ha participat en les activitats se-
güents: la Setmana de la Custòdia del Ter-
ritori, la Marxa de l’Arboç, la Travessada de
les Gavarres, el camp de treball al castell de
Palagret (Celrà) i al Puig Castell (Cassà de la
Selva).
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Imatges de portada i contraportada: aloc.

L’aloc (Vitex agnus-castus) és un petit arbret, que creix a les parts baixes de les rieres del massís.
Deu el seu nom científic, redundant, a la creença popular de les seves propietats anafrodisíaques.
Del grec hagnós (“pur”, “cast”...) es va llatinitzar en agnus.

D’inconfusibles fulles palmades, ens alegra l’estiu amb la seva floració d’espigues de color blau lilós.
Tota la planta desprèn una olor agradable.

S’ha emprat des d’antic per fixar marges, fer aspres per als horts i en la fabricació d’objectes de cis-
telleria. 

Al voltant de les Gavarres l’espècie és ben representada al vessant empordanès. Els alocars més ben
estructurats els trobem a les ribes de les rieres de més entitat com el Rissec o la riera de Sant Martí
Vell.



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

Can Geronès - Finca Camps i Armet s/n - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 - Fax 972 63 08 77 - consorci@gavarres.cat - www.gavarres.cat
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