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MEMÒRIA ANUAL 2020

Ús públic

Cultura

Al Consorci de les Gavarres hem seguit treballant per a la
conservació del patrimoni natural i cultural del massís adaptant-nos per afrontar el nou escenari generat per la COVID-19
i els reptes que comporta.

· Són executades 40 intervencions de
manteniment en fonts, elements patrimonials,
corriols, etc.

· L’estudi sobre el poblament de les Gavarres
a època ibèrica i romana, d’Anna Vargas
i Jordi Merino (projecte guardonat amb el
xxviii premi Joan Xirgo) revela 144 jaciments,
96 dels quals són àrees d’expectativa
arqueològica.

Al mateix temps, hem seguit amb la consolidació de l’estructura tècnica del Consorci i amb les accions dutes a terme al
territori, en coordinació amb tots els actors que conformen
l’Espai Natural Protegit (ENP) de de les Gavarres.
Pau Presas Bertran
President

· Es determinen els principals espais a
prioritzar per a la prevenció d’incendis a
les Gavarres.
· Es constata que la falguera d’aigua i altres
espècies de flora de zones frescals es troben
en clara regressió a les Gavarres.
· S’enderroquen estructures obsoletes al
pla dels Vents: s’eliminen 1.800 metres de
vorals de la urbanització, es recupera l’espai
original i es treuen fins a 400 tones de runam.
· Es renoven 199 banderoles en un total de
90 indicadors, 46 senyals de delimitació de
l’ENP i 8 taules de paisatge als miradors de
Sant Miquel i puig d’Arques.
· S’aprova el Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal i es fa la pela de suro en 13
hectàrees per mantenir la gestió a Can
Vilallonga.

· S’adquireixen i s’instal·len comptadors
de visitants per determinar l’evolució de
l’afluència de visitants a l’ENP.

· Una intervenció arqueològica a les restes
aparegudes al saplà de Viafora permet datarles del segle xiii i apuntar-ne un ús militar/
defensiu.

Educació i divulgació

· Prospeccions megalítiques detecten una
quarantena de noves restes arqueològiques
a la part de marina.

· El servei educatiu es reinventa amb l’edició
de material educatiu en línia per a les
escoles: Els mamífers de les Gavarres.

Natura
· El Consorci adquireix la finca de Montigalar
per destinar-la a l’ús públic i a la conservació
del patrimoni natural del massís.

· Es fa una segona edició del mapa de les
Gavarres, revisada i millorada amb una app
de rutes.

· Es realitzen 3 accions de suport al manteniment d’espais oberts mitjançant pastures.
· La densitat de poblacions de senglar es
manté estable (7,7 senglars/km2).
· S’executen 22,6 ha de manteniment
d’espais oberts en antigues zones agrícoles.
· Es fan accions de gestió en 7,1 ha estratègiques per a la prevenció d’incendis forestals.

Dinamització local
· S’organitza el festival internacional
d’art i paisatge Art & Gavarres, amb 16
intervencions fetes per 24 artistes en 7
municipis.
· S’impulsa l’espai web de suport als
productes i productors de Gavarres Km0.
· Es consolida De l’arbre al tap i del tap a
taula com a proposta de turisme del suro
a les Gavarres.

· Es crea la unitat didàctica El blau de les
Gavarres, centrada en els valors de l’aigua
a les Gavarres.
· S’organitzen 8 activitats en línia (adaptades
a la situació de pandèmia) per a tots els
públics i es reben més de 3.000 visites.

Premis Gavarres 2020
Premi Cirera d’Arboç

Família Plana-Barceló pel projecte vital
del restaurant Els Metges.
Premi Joan Xirgo

Eudald Pujol i Oriol Baena, membres de
la Societat Catalana d’Herpetologia, amb
la proposta de recerca: «Estudi de la
distribució, l’hàbitat i l’estatus de conservació del lludrió llistat (Chalcides striatus)
i altres rèptils rars a les Gavarres».
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Actuacions en finques públiques

ARTISTES

FESTIVAL ART & GAVARRES

199

OBRES D’ART
I PAISATGE

EXCAVACIÓ
ARQUEOLÒGICA (S. XIII)

Castell-Platja d’Aro

MANTENIMENT D’ESPAIS OBERTS

MUNICIPIS
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Excavació al saplà de Viafora

Estudis i arqueologia
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Forallac
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Activitats educatives i divulgatives

400 t

La Bisbal
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Intervencions d’ús públic
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VISITES

Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní
de l’Heura

Desurbanització pla dels Vents
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