4

NUCLIS DE PEIXOS EXÒTICS CONTROLATS

5

NOUS PUNTS D’AIGUA RESTAURATS AMB
MESURES CORRECTORES PER A LA FAUNA

10

PUNTS CLAU DE SEGUIMENT
DE LA POBLACIÓ D’AMFIBIS

18

BASSES AVALUADES
PER POTENCIAR-NE
LA BIODIVERSITAT

NOU NUCLI CREAT PER A LA CONSERVACIÓ D’ESPINÓS AL DARÓ
ESTUDI DE CONFIRMACIÓ D’UNA POBLACIÓ CONSOLIDADA DE LLUDRIÓ AL MASSÍS

PUBLICACIÓ: APENDRE
DE L’ARQUITECTURA ANÒNIMA

FITXES DE L’INVENTARI
DE PATRIMONI IMMATERIAL

1

1

40

Actuacions culturals

ARTISTES

5

16

19

4.500

Art & Gavarres

BARRACA D’EN BOTIFARRA

RESTAURACIÓ DE LA BARRACA
D’EN BOTIFARRA
CAMP DE TREBALL

JOVES AL CAMP DE VOLUNTARIAT
A PUIG DEL CASTELL

VISITES

(A LA WEB)

OBRES D’ARTI PAISATGE

PARTICIPANTS A LES 13
ACTIVITATS DE CAP DE SETMANA

km DE BOSC DE RIBERA RESTAURAT

MUNICIPIS

353

Participació

2.780

INFANTS A
LES 8 ACTIVITATS
EDUCATIVES

24

APLEC DE SANT CEBRIÀ DELS ALLS

VISITANTS

TALLERS
EXPERIENCIALS

Ús públic

1
1
1

FESTIVAL ART & GAVARRES

500

Experiències: verema, suro i terrissa

Millores i biodiversitat

FIGUERES DE MORO
RETIRADES D’HÀBITATS
PROTEGITS

150

226

PLANTACIÓ DE BOSC DE RIBERA A CAN VILALLONGA

SENYALS PLA ALFA MANTINGUTS

EXPERIÈNCIA DE LA VEREMA

ESPAIS OBERTS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
I PRESERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT

15 ha

17
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Ús públic

Cultura

El 2021 ha estat per al Consorci un any de consolidació d’activitats per viure experiències
al voltant del patrimoni etnològic de les Gavarres —el suro, la terrissa, el vi—, així com un
any d’embranzida per a les activitats educatives i les de cap de setmana. La dinamització
del territori des del punt de vista de la natura i el seu patrimoni és una de les línies de
treball amb més projecció de l’entitat, sense deixar de banda les tasques de conservació
i protecció dels valors naturals i culturals, que són l’essència de l’Espai Natural Protegit.
En aquest sentit cal destacar els treballs de gestió realitzats en espais oberts, basses,
riberes i l’eliminació d’espècies invasores.

· Es duu a terme el mateniment d’indrets
d’interès (Sant Cebrià dels Alls, Fitor, Puig
d’Arques, Santa Llúcia, Romanyà, Font de
l’Alau ), la retirada de residus, el manteniment
i l’eliminació de ﬂora exòtica (ﬁgueres de
moro), treballs de manteniment a Can Vilallonga, manteniment de senyals (pla alfa i d’altres),
i treballs de prevenció d’incendis a Romanyà.

· Es reprèn l’Aplec de Sant Cebrià per a
aquells que s’estimen les Gavarres i la natura
en general, després d’un any d’absència
per la COVID-19. S’organitzen activitats
vinculades a la natura i la cultura pròpies.

Aquesta memòria d’activitats que teniu a les mans recull de forma resumida els resultats
d’aquest treball, que ha estat possible gràcies a la implicació de tots els agents i institucions de les Gavarres.
Pau Presas Bertran
President

Natura

Educació i Divulgació

· Es caracteritzen les 18 basses permanents
més rellevants de les Gavarres per valorar-ne
l’estat ecològic i el potencial de millora per a
la conservació.

· S’ha editat un nou material educatiu digital
per a les escoles: Els primers pobladors
(https://www.gavarres.cat/pagina.php?id=195).

· Es recopilen les citacions històriques de
distribució d’amﬁbis de l’ENP i s’implementa
un sistema de seguiment en 10 punts
representatius.
· Es constata la presència d’una població
consolidada de lludrió llistat que reforça
el valor dels espais oberts de la vall de
Sant Daniel.
· Es fa una clarida forestal de 6 ha per
promoure l’alzinar amb roures, propi de la
plana selvatana.
· Es manté l’activitat de la pela del suro en
14 ha de Can Vilallonga, amb espais de
pràctiques en la gestió forestal sostenible de
sureda per a centres formatius.

Consorci de les Gavarres
Finca Camps i Armet, s/n
Can Geronès, 17121 Monells

· 24 joves, que s’han allotjat a Can Vilallonga
a Cassà, han particitat en un camp de treball
de joventut que ha combinat natura i cultura.
· S’ha publicat el llibre Les Gavarres. Aprendre
de l’arquitectura anònima, que recull i descriu
materials, tècniques i solucions de la tradició
arquitectònica local.

Dinamització
· S’organitza la jornada sobre la integració
del sector primari en la gestió dels espais
naturals protegits en el marc del Pla Anual de
Transferència Tecnològica.
· Té lloc la IV edició del Festival Art
& Gavarres, que posa l’accent en la
preservació de l’entorn natural més immediat.
Hi participen setze artistes procedents
d’Holanda, el País Basc, la Gran Bretanya,
Argentina i Catalunya.

Tel. 972 64 36 95
consorci@gavarres.cat
www.gavarres.cat

Subscriviu-vos al nostre butlletí

@cgavarres

· Es mantenen 15 ha d’espais oberts a
diferents punts del massís per a la prevenció
d’incendis i la preservació de la biodiversitat.

Administració
· S’incorpora l’administració electrònica al
Consorci de les Gavarres.
· Es crea una nova imatge del Consorci i de
l’ENP amb manuals per als membres.
· S’aprova el Pla Estratègic del Consorci, el Pla
de Comunicació i el Pla d’Igualtat de Gènere,
eines esencials per al bon funcionament de
l’ens.

· S’inicia un procés de reﬂexió sobre la cultura
del suro com a patrimoni immaterial de la
humanitat.
· Finalitza l’inventari del patrimoni cultural
immaterial de les Gavarres. Més de
quaranta ﬁtxes d’oﬁcis, festes, cançons,
llegendes, etc. estan disponibles a
www.immaterialgavarres.cat.
· Es restaura la Barraca d’en Botifarra,
element catalogat al Pla Especial de
Protecció del Patrimoni de Celrà, situat a
l’itinerari de la font de l’Alau.
· Es digitalitza la planta del poblat ibèric
de Puig del Castell.

Premis Gavarres 2021
Guanyadors a la gala dels premis Les Gavarres 2021, celebrada a Torrent:
Premi Cirera d’Arboç
A la iniciativa «Caminada Memorial Isabel
Vila», que reivindica la gesta d’aquesta sindicalista que caminà vuit hores per auxiliar els
ferits del foc de la Bisbal el 1869.
Premi Joan Xirgo
A Joan Perich, per la proposta d’estudi
«Recull Pugnau», una recerca sobre els
articles relacionats amb les Gavarres escrits
per Mariano Oliver entre 1964 i 1975 al diari
Los Sitios.
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