Cassà al Dia

NOTÍCIES
EL CONSORCI CONVOCA ELS
PREMIS LES GAVARRES
2002
El Consorci de les Gavarres ha convocat una nova edició dels premis que porten el nom de la serralada i que estan
destinats a reconèixer els treballs i els
esforços que es fan per preservar i donar
a conèixer els valors del massís. La bases dels premis d'enguany són les següents:

PREMI JOAN XIRGO, XII
EDICIÓ
L’objecte del Premi és recompensar un
projecte de recerca inèdit, relacionat amb
qualsevol tema de les Gavarres i que contribueixi a la salvaguarda o l’estudi dels
valors del massís. El projecte d’actuació
o recerca s’haurà de desenvolupar en el
termini d’un any a partir de la concessió
del Premi. S’atorgarà un premi consistent
en una dotació en metàl·lic de 3005 euros,
un diploma acreditatiu i la publicació, si
escau, del treball resultant al millor projecte de recerca. La meitat de la dotació
es lliurarà en el moment de la concessió
del Premi i la resta, una vegada lliurat el
treball i després que el jurat n’hagi examinat la qualitat. El treball restarà en propietat del Consorci de les Gavarres, el qual
es reserva el dret de publicar-lo. Els autors no premiats mantindran la propietat
dels projectes i els podran recollir al Consorci de les Gavarres a partir dels tres
mesos després de l’acte de lliurament del
Premi.
Documentació i condicions: els candidats hauran de trametre, al Consorci de
les Gavarres, la documentació següent:
1. Currículum de l’autor o dels autors. 2.
Memòria del projecte de treball, amb una
extensió mínima de 8 fulls A4, de la qual
s’hauran de presentar tres exemplars impresos i una còpia en disquet o CD en
format Word. Aquesta memòria constarà
com a mínim dels següents apartats: a)
Introducció, on s’inclourà la rellevància de
l’estudi i la seva aportació amb relació a
possibles treballs existents, b) Objectius
que es volen assolir en el projecte de
treball, c) Material (mostres, fonts, bibliografia de consulta, etc.) i metodologia que
s’utilitzarà i d) Calendari d’execució del
treball. 3. S’haurà de fer constar explícitament si el projecte de recerca presentat
forma part d’una investigació més àmplia
i, si escau, els fons de finançament públic

NÚM. 597 - JULIOL 2002

D'ACTUALITAT

o privat del treball que es presenta. 4. En
el projecte no hi pot constar el nom de
l’autor. Per tant, s’adjuntarà a la documentació un sobre tancat, a la part exterior del
qual s’indicarà el títol del treball. A l’interior hi constaran les dades personals de
l’autor: nom i cognoms, adreça i telèfon.
En cas que es consideri necessari, el jurat podrà determinar la conveniència de
dur a terme un seguiment sobre el desenvolupament del treball de recerca.
Transcorregut un any des de la concessió del Premi, l’autor haurà de lliurar una
memòria del treball de recerca realitzat.
L’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona premiada
pot comportar la cancel·lació del Premi,
amb la qual se li podrà exigir la devolució
de la quantitat rebuda anteriorment.

PREMI CIRERA
D’ARBOÇ, VI EDICIÓ
La finalitat d’aquesta distinció és valorar les accions directes i palpables, dutes
a terme en l’àmbit de les Gavarres i recompensar les persones físiques o jurídiques o bé els col·lectius que han contribuït amb la seva activitat a la conservació, la millora o la descoberta dels valors
del massís. La proposta de candidatures
al Premi Cirera d’Arboç la poden fer els
mateixos participants, o bé terceres persones, entitats o institucions.
Es lliurarà una peça d’art i un diploma
acreditatiu a la millor tasca feta a favor del
massís de les Gavarres. El diploma que
es lliurarà a la persona guanyadora acreditarà els motius pels quals el jurat li ha
atorgat el Premi. El Premi serà indivisible
i no es podrà atorgar a títol pòstum. Pel
que fa a la documentació, s’ha de presentar una memòria explicativa de la feina duta a terme pel candidat o candidats
i qualsevol altra documentació que pugui
ser d’interès per a la valoració i decisió
del jurat. Terminis de presentació: els
projectes de recerca i les candidatures es
poden presentar fins al dia 30 d’agost del
2002 al registre d’entrades del Consorci
de les Gavarres. L’actual seu del Consorci és a la tercera planta de l’edifici de Can
Salamó, seu del Consell Comarcal del
Baix Empordà. L’adreça és c. dels Tarongers, 12, 17100 la Bisbal d’Empordà. Tel.
972 64 36 95.
Jurat i veredicte: el jurat estarà format
per dos representants del Consorci de les
Gavarres, un de la Diputació de Girona,
un del Consell Comarcal del Baix
Empordà, un del Consell Comarcal del
Gironès, un d’una entitat membre del Consell de Cooperació del Consorci de les

Gavarres i per tres experts reconeguts en
els diferents camps relacionats amb els
projectes presentats. Aquests experts seran nomenats per l’entitat convocant. El
nom dels membres del jurat es donarà a
conèixer el mateix dia en què es faci públic el veredicte i es lliurin els premis, dia
que es publicarà amb antelació. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat
estarà facultat per resoldre els casos no
previstos en aquestes bases.
Els premis Gavarres podran declararse deserts si es considera que els projectes presentats no garanteixen un mínim
de qualitat o les condicions adients per
dur-lo a terme en el cas del Premi Joan
Xirgo, o bé els mèrits no són suficients en
el cas del Premi Cirera d’Arboç.

CESSIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
SANT CEBRIÀ DELS ALLS AL
CONSORCI DE
LES GAVARRES
S'ha formalitzat la cessió a favor del
Consorci de les Gavarres de l’antiga església de Sant Cebrià dels Alls, per part
del senyor Francesc Albardaner i Llorens,
qui l’havia adquirit l’any 1991 al Bisbat de
Girona, amb la voluntat de rehabilitar i preservar aquest conjunt del seu abandonament. Sant Cebrià dels Alls és una de les
antigues parròquies medievals ubicades
a les parts altes de les Gavarres, i que va
viure durant aquell període els nivells de
poblament i activitat més notables que ha
viscut el cor del massís, fet que contrasta
amb el seu despoblament actual. Del nucli de l’antic poble de Sant Cebrià dels
Alls, a l’actual terme de Cruïlles-MonellsSant Sadurní de l’Heura avui només queda dempeus l’antiga església. Els altres
dos edificis que el formen, la rectoria i el
castell de Camós, estan en avançat estat
de ruïna. La coincidència d’objectius entre el senyor Francesc Albardaner i el
Consorci de les Gavarres, ha fet possible
una entesa que s’ha concretat en la cessió a favor del Consorci i per un període
de 25 anys, de l’església de Sant Cebrià
dels Alls i del cementiri, que es troba en
els aproximadament 1000 metres quadrats de terreny que envolten l’església.
De manera similar a d’altres antics pobles
del massís, Sant Cebrià dels Alls ha acabat desapareixent com a marc territorial, i
els seus termes s’han agregat a un municipi de la plana. La recuperació d’aquesta antiga església ha d’estimular, doncs,
el record d’una part important de la història del massís i donar-la a conèixer.
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