Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

A l'esquerra, Joan Cals, en la festa dels premis literaris de Cassà de l'any 2001; a la dreta, una imatge de l'ermita de Fitor
el dia de proclamació dels premis les Gavarres

Els premis les Gavarres es lliuraren a Fitor

Joan Cals, guardó Cirera d'arboç 2002
El passat 27 d’octubre va tenir lloc a Fitor
l’acte d’atorgament dels Premis Gavarres 2002. El guanyador del Premi Cirera
d'Arboç, VI edició, va ser Joan Cals Güell,
catedràtic d'economia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, per la seva vinculació permanent als moviments en defensa del massís. Aquesta candidatura
va ser presentada per l'Ajuntament de
Celrà.
Joan Cals va ser co-fundador del Grup
de Defensa de les Gavarres, redactor l'any
1975 del Manifest de les Gavarres i de
diversos articles relacionats amb aquest
espai natural. El seu treball en favor del
massís i del territori va ser reconegut per
la Colla Excursionista Cassanenca amb
motiu de la festa literària de l'any passat
quan el mateix Cals va fer un parlament
en el que féu un recorregut per la història
del massís.
El Premi que se li va lliurar, atorgat pel
Cconsorci de les Gavarres, consisteix en
una peça d'art realitzada per l'artista bisbalenc, Pere Martínez Noguera.

PREMI JOAN XIRGO
Un treball sobre la custòdia del territori
de les Gavarres va guanyar el XII premi

Joan Xirgo, que es va lliurar en la mateixa
festa duta a terme a l'ermita de Fitor.
Xavier Basora Roca i Xavier Sabaté i
Rotés van ser els autors del treball titulat
La custòdia del territori al massís de les
Gavarres -Oportunitats de l'ús de tècniques
de custòdia per a la conservació del patrimoni natural i cultural de les Gavarres,
guardonat amb el premi que porta el nom
del que fou regidor de l'ajuntament de
Cassà de la Selva. Aquest Premi està dotat amb 3005 e, dels quals se'n varen
entregar la meitat, quedant pendent l'altra
meitat, que es farà efectiva una vegada
acabat el treball, el qual s'haurà de desenvolupar en el termini d'un any.
El treball fet pels dos joves llicenciats
de Barcelona planteja un conjunt d’estratègies i tècniques diverses que pretenen
afavorir la preservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics de les Gavarres a partir d’una custòdia que impliqui
propietaris, administracions i entitats sense afany de lucre que lluiten per la preservació del territori. El treball planteja tres
fases: en primer lloc, una anàlisi preliminar que permeti identificar els problemes
associats a la conservació del massís. En
segon lloc, proposa entrevistes entre els
agents interessats en tècniques de conservació, i finalment elaborar estudis i pro-

postes de viabilitat per aplicar mesures
de custòdia i conservació.

PUNT D’ACOLLIDA I
D’INFORMACIÓ DE LA
RECTORIA DE FITOR
El conseller de Medi Ambient, Ramon
Espadaler,va ser a Fitor per inaugurar el
remodelat edifici de la rectoria, que s’ha
convertit en un punt d’acollida i d’informació de les Gavarres.
La Rectoria va ser adquirida l’any 2001
pel Departament de Medi Ambient, que
des de d’agost de 2002 n’ha cedit la gestió al Consorci de les Gavarres. La rectoria compta amb un guarda que hi resideix,
qui podrà atendre els visitants i informarlos sobre el patrimoni de Fitor, el seu entorn i les possibilitats de lleure a la zona.
La planta baixa ha estat recentment condicionada per tal que els visitants puguin
disposar d’una sala-menjador com a espai de recés, i de dues petites sales amb
materials divulgatius del massís i d’exposició de productes locals de les Gavarres.
La rectoria romandrà oberta de dimecres
a diumenge, de les 9 a les 18 h. El telèfon
de la rectoria és 972 19 61 97.

