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ANNEX. I PLA ESPECIAL DE DELIMITACIÓ
DEFINITIVA DE L’EIN GAVARRES
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El massís de les Gavarres compta amb el Pla Especial de delimitació definitiva de l’espai del
PEIN: Les Gavarres. Dit document desenvolupa el que s’estableix en el Decret 328/1992 de 14
de desembre. Dins dels objectius que s’estableixen cal anomenar:

i) “Protegir el patrimoni arqueològic, històric i cultural de l’espai.”
Annex 1, 2.2.2- Justificació de la normativa adoptada.

El Pla Especial també recull el conjunt de normes que establiran una protecció i delimitaran la
gestió de l’espai. Del conjunt d’aquestes citem les d’especial interès pel patrimoni cultural:

Art. 8.

Règim urbanístic
8.1 A l’àmbit del Pla és d’aplicació el règim del sòl no urbanitzable fixat per la legislació en
matèria de règim del sòl i per la legislació urbanística de la Generalitat de Catalunya.

8.2 Els plans urbanístics de l’àmbit d’ordenació dels quals afecti l’àmbit d’aquest Pla especial han
d’incorporar les seves determinacions i justificar degudament el seu compliment.

Art. 10.

Edificació i tanques

10.1 En l’àmbit d’aplicació d’aquestes normes les obres d’edificació admissibles són les
regulades als punts següents, sempre que s’ajustin a la resta de condicions especifiques
establertes per aquest pla especial. En qualsevol cas, aquesta regulació s’entén sense perjudici
de les determinacions més restrictives del planejament urbanístic i la legislació sectorial
aplicable o aquelles que es puguin establir en el marc del procediment d’autorització
d’edificacions, instal∙lacions, usos o actuacions en el sòl no urbanitzable, d’acord amb la
normativa urbanística vigent a Catalunya.
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10.2 S’admeten genèricament les obres de conservació, reconstrucció, millora i habilitació dels
edificis existents amb la deguda cobertura jurídica i dels habitatges en ruïnes documentals en
data 3 de febrer del 1997, sempre que siguin destinats als usos compatibles al punt 11.

Les condicions d’ampliació dels edificis actualment existents són les regulades pel planejament
urbanístic municipal. En els casos que el planejament urbanístic no ho estableixi expressament,
aquestes obres no podran incloure una ampliació no superior a un 20% del volum edificat
existent.

10.3 Obres de nova planta.
a) En els terrenys que tenen condició de forestals, segons l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de
març, forestal de Catalunya, de forma excepcional, únicament es permeten les instal∙lacions
d’utilitat pública o d’interès social que hagin d’emplaçar-se en l’àmbit forestal de les Gavarres,
sempre que es demostri la seva viabilitat ambiental A tal efecte, prèviament a l’autorització
administrativa del projecte corresponent cal sotmetre’l al procediment d’avaluació d’impacte
ambiental.

b) A la resta de terrenys poden autoritzar-se també les edificacions vinculades als usos agraris i,
excepcionalment, als altres usos de caràcter no agrari admesos en aquest article. En qualsevol
cas, cal que l’edificació es faci en una parcel∙la coincident, com a mínim, amb la unitat mínima
de conreu a què fa referència l’article 9. aquesta condició podrà ser adaptada pel planejament
urbanístic a la realitat física i jurídica dels terrenys quan es tracti d’assentaments històrics
constituïts per agrupacions d’habitatges rurals.

10.4 Els projectes de les obres a què fan referència els punts anteriors han de garantir la seva
adequació i respecte a l’entorn, tant per la forma d’inserció en els terrenys com per raó del tipus
de construcció i dels materials emprats. Els acabats i colors exteriors han d’ajustar-se a les
textures i tonalitats pròpies i tradicionals de la zona. Igualment, pel que fa a les construccions
agropecuàries, s’han de seguir les tipologies tradicionals de la zona.
En la documentació dels projectes, s’ha de justificar expressament el compliment d’allò que
disposa el paràgraf anterior d’aquest punt, sense perjudici d’incorporar l’estudi d’impacte
corresponent en aquells supòsits especificats pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, en què
és d’aplicació el procediment d’avaluació d’impacte ambiental.
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[...]

Art. 11.

Usos, aprofitaments i actuacions compatibles
Dins l’àmbit territorial de l’espai del PEIN de les Gavarres, són admissibles els usos, els
aprofitaments i les actuacions que es relacionen a continuació, sempre que s’ajustin a les
disposicions dels departaments competents en la matèria, a les normes de caràcter general
establertes pel Decret Legislatiu 1/2005 i altres disposicions concordants per al sòl no
urbanitzable, i no estiguin en desacord amb la resta de requisits establers en aquest pla especial:

[...]

f) Activitats vinculades al turisme rural, congruents amb les finalitats esmentades en l’article 1,
en particular, les residències-casa de pagès.

g)Usos didàctics i culturals, inclosos els d’educació ambiental i també les activitats excursionistes
i de lleure tradicionals, els quals han de respectar els valors naturals de les Gavarres i els seus
béns en congruència amb les finalitats esmentades a l’article 1.

h) Activitats esportives i de lleure que es desenvolupen en el medi natural, sempre que no siguin
susceptibles d’originar degradacions dels valors objecte de la protecció d’aquestes normes a què
fa referència l’article 1.

[...]
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Art. 16.

Protecció del patrimoni arquitectònic
16.1 Les obres que es pretenguin realitzar en jaciments arqueològics, edificis i altres
construccions catalogades en el planejament municipal o objecte de declaracions protectores a
l’empara de la legislació específica, han d’ajustar-se a les disposicions respectives protectores.

16.2 En defecte d’aquestes regulacions, o quan aquestes no concretin el règim d’aplicació, les
intervencions en jaciments, edificis i altres construccions a què fa referència el punt anterior han
de complir les següents condicions:

a) Quan es tracti de jaciments arqueològics, qualsevol moviment de terres o alteració prèvia
d’elements construïts precisa autorització prèvia del Departament de Cultura.

b) Quan es tracti d’edificis o d’altres construccions cal:

-Respectar i revaloritzar els elements arquitectònics de més significació.
-Conservar les característiques tipològiques de l’edificació.
-Conservar i restaurar la volumetria exterior i el tractament de façanes.
-Mantenir l’estructura interna general.
-Respectar escrupolosament els elements d’interès històric.
-Evitar tota actuació en l’entorn d’aquests edificis o construccions susceptibles de
degradar-ne la imatge o desfigurar les seves perspectives.

9

ANNEX. II MODEL FITXA DE CAMP
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NOM DE LA RUTA
MUNICIPI
TOPOGRAFIA GENERAL
ÚS DEL SENDER

COORDENADES

IPI

PUNT D’ INTERÈS

TIPUS DE TERRENY
AMPLITUD

PUNT CONFLICTIU

OBSERVACIONS

PUNTS

Singularitat
Atractiu
Resistència
Accessibilitat
Estacionalitat
Afluència
Informació Dis.
Pertinència
Seguretat
Adequació
TOTAL
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IPP

PUNTS

Relleu
Aigua
Visibilitat
Vegetació
Contrast
Naturalitat
TOTAL

VALORACIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ
PUNT

VEGETACIÓ RESIDUS

EROSIÓ

AMPLITUD TOTAL
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ANNEX. III RECOPILACIÓ DE LES FITXES DE SORTIDA
DELS SENDERS
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SENDER 1. SISTEMA HIDRÀULIC DEL MOLÍ D’EN FRIGOLA

Imatge 1:Tram del sender El sistema hidràulic del molí d’en Frigola.
Font: Servinatur, 2010.

INFORMACIÓ GENERAL
SECTOR

N-F

TIPOLOGIA DEL TRAÇAT

Lineal

DISTÀNCIA

3.194m

TEMPS DE RECORREGUT

53,23 min.

TIPUS DE TERRENY

Compacte

AMPLITUD

1,5-2,5 m

TOPOGRAFIA GENERAL

Irregular

PENDENT MITJANA

3,66%

DESNIVELL ACUMULAT

66m

ALÇADA MÀXIMA

127m

DIFICULTAT

Baixa

Gràfic 1: Perfil topogràfic del sender El sistema
hidràulic del Molí d’en Frigola. Font: Servinatur, 2010.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC
OBSERVACIONS D’INTERÈS
COM ARRIBAR-HI
EQUIPAMENTS

Zona de lleure amb presència d’aigua entre l’ aqüeducte i la resclosa.
Venint de La Bisbal de l’Empordà per la carretera C-664,
664, al arribar a Sant
Sad
Sadurní
de l’Heura agafar el segon trencant de sorra a l’esquerra.
Banys públics.

SENYALITZACIÓ

Senyals de direcció i d’ informació insuficients.

ACTIVITATS APTES

Senderisme i muntar a cavall.

PUNTS D’INTERÈS:

X
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900
PUNTS D’INTERÈS

Metres
Mapa 1: Punts d’interès del sender El sistema hidràulic del molí
d’en Frigola. Font: Servinatur,, 2010.

X

Inici del sender
1.Vistas panoràmiques
2.Forn de calç
3. Molí d’en Frigola
4.Escairador
5.Pont-Aqüeducte
Aqüeducte
6.Bramador
7.Aqüeducte
8.Resclosa
9.Molí d’en Ribes
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1. Vistes panoràmiques
Punt: 1 del mapa de punts d’interès.
Característiques: En aquest punt es pot apreciar
el relleu del massís de les Gavarres.

Imatge 2: Vistes panoràmiques des del camí.
Font: Servinatur, 2010.

2. Forn de calç d’en Puigmiquel

Punt: 2 del mapa de punts d’interès.
UTM: 499088 4643892.

Imatge 3: Forn de calç d’en Puigmiquel.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aquest forn de calç, conegut abans amb el nom de forn de mas pagès, es troba
emmarcat en un paisatge bastant obert amb vistes a les muntanyes.

De cronologia

desconeguda, va estar actiu fins als anys seixanta del s. XX, i recentment, ha estat restaurat i es
troba en molt bones condicions.
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3. Molí d’en Frigola

Punt: 3 del mapa de punts d’interès
UTM: 499172 4643665.

Imatge 4: Molí d’ en Frigola.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: És un del deu elements que es troba pendent d’ésser declarat com a Zona
d’Interès Etnològic. Aquest molí fariner tipològicament parteix d’un molí feudal. Es tracta d’una
estructura vertical de tres plantes on hi habitava el moliner i es molia el gra per fer la farina. L’
indret és ideal per a fer una aturada, ja que és un espai molt ample, amb presència tant de
zones assolellades com zones amb ombra.

4. Escairador
Punt: 4 del mapa de punts d’interès.
UTM: 499203 4643686.

Imatge 5: Escairador del molí d’en Frigola.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Amb aquesta estructura es recollia l’aigua del bramador del molí per aprofitarla abans de retornar-la al riu. Es tracta d’una estructura petita i ben conservada, que es troba a
continuació del molí d’en Frigola a la llera del torrent.
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5. Pont- aqüeducte

Punt: 5 del mapa de punts d’interès.
UTM: 499001 4643608.

Imatge 6: Pont- aqüeducte i rec.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Zona amb presència d’aigua, ample i esclarissada. Encara queden restes d’un
antic pont que travessava el rec.

6. Bramador

Punt: 6 del mapa de punts d’interès.
UTM: 499001 4643608.

Imatge 7: Bramador del sistema hidràulic del molí d’en
Frigola. Font: Servinatur, 2010.

Característiques: El bramador el trobem una mica més endalt davant el pont- aqüeducte,
comentat anteriorment. Aquesta estructura servia per controlar l’aigua que anava a parar al rec.
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7. Aqüeducte
Punt: 7 del mapa de punts d’interès.
UTM: 498982 4643607.

Imatge 8: Aqüeducte del sistema hidràulic del molí d’en
Frigola. Font: Servinatur, 2010.

Característiques: La funció de l’aqüeducte del molí d’en Frigola era captar les aigües de la zona
de Cantagalls i canalitzar-les, per sobre del riu Daró, fins al rec del molí. Aquest adopta la forma
d’un pont adaptant-se a l’orografia del terreny.

8. Resclosa

Punt: 8 del mapa de punts d’interès.
UTM: 498644 4643827.
Característiques: La resclosa, formada per grans blocs
de pedra, es troba al llit del riu Daró i també ha estat
restaurada recentment. La seva funció era fer pujar el
nivell de l’aigua i desviar-la cap al rec.

Imatge 9: Resclosa del sistema hidràulic
del molí d’en Frigola .
Font: Servinatur, 2010.
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9. Molí d’en Ribes

Punt: 8 del mapa de punts d’interès.
UTM: 498453 4643979.

Imatge 10: Molí d’en Ribes. Font: Servinatur, 2010.

Característiques: El molí d’en Ribes es troba en un estat ruïnós, per tant, és recomana no entrarhi dins. En aquest molí es pot observar el canal d’entrada al molí, la bassa, el carcabà i el canal
de sortida. Davant el molí hi ha un antic camp de conreu i molt a prop hi passa el Daró.
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Mapa 2:: Punts conflictius del sender El sistema hidràulic del molí
m d’en
Frigola. Font: Servinatur, 2010.

1.Inici
nici sender no senyalitzat
2. Bifurcació/intersecció
Bifurcació
3.Bifurcació/intersecció
/intersecció
4.Senyal
Senyal en mal estat
5.. Plafó interpretatiu obsolet
6.Infraestructura
Infraestructura en mal estat
7. Senyal en mal estat
8.Bifurcació/intersecció
/intersecció
9.Senyal en mal estat
10.Bifurcació/intersecció
11. Tram inundable
12.Tram inundable
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1. Inici de sender no senyalitzat
Punt: 1 del mapa de punts conflictius.
UTM: 499139 4644975.
Descripció: Absència de la senyal que indica l’ inici del sender El Sistema hidràulic del molí d’en
Frigola. Es troba fent cantonada entre la carretera i un trencant de sorra.
Proposta: Instal∙lar un plafó informatiu a l’ inici del sender que contingui un mapa amb el
recorregut i els elements d’interès que es troben al llarg d’aquest.

2. Bifurcació/intersecció
Punt: 2, 3, 8 i 10 del mapa de punts conflictius.
UTM: 498855 4644987; 498818 4644540; 499112 4643531; 498948 4643695.
Descripció: En aquests punts es troben zones on hi pot haver confusió. Bàsicament, es tracta
d’encreuaments de camins que poden fer dubtar al visitant sobre la direcció per on segueix el
recorregut del sender.
Proposta: Instal∙lar els corresponents plafons direccionals que indiquin a l’usuari la direcció del
recorregut a seguir en les bifurcacions i/o interseccions que presentin dubte.
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3. Senyal en mal estat

Punt: 4, 7 i 9 del mapa de punts conflictius.

Imatge 11: Plafó interpretatiu del aqüeducte en mal
estat. Font: Servinatur, 2010.

UTM: 499086 4643893; 499211 4643675; 498982 4643607.
Descripció: Plafons interpretatius dels nodes forn de calç d’en Puig Miquel i aqüeducte, en mal
estat i sense manteniment. S’ha detectat la presència de panells d’abelles en les tres senyals.
Proposta: Realitzar el manteniment d’aquests equipaments. Retirar els panell d’abelles.

4. Plafó interpretatiu obsolet

Punt: 5 del mapa de punts conflictius.
UTM: 499174 4643665.

Imatge 12: Plafó interpretatiu del node molí d’en
Frigola obsolet. Font: Servinatur, 2010.

Descripció: Plafó interpretatiu del node Molí d’en Frigola no adequat als criteris de senyalització
del PEIN.
Proposta: Instal∙lar un nou plafó interpretatiu que s’adeqüi al criteris de senyalització del PEIN.
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5. Infraestructura en mal estat

Punt: 6 del mapa de punts conflictius.
UTM: 499190 4643669.

Imatge 13: Bany públic en mal estat.
Font: Servinatur, 2010.

Descripció: Banys públics situats prop del molí d’en Frigola deteriorats i sense cap tipus de
manteniment periòdic.
Proposta: Instal∙lar una porta a la infraestructura del bany i realitzar un manteniment periòdic a
fi de conservar-lo en bones condicions.

6. Tram inundable
Punt: 11 i 12 del mapa de punts conflictius.
UTM: 498796 4643768; 498552 4643903.
Característiques: Tram del sender inundable on es
dificulta el pas els dies de pluja.
Proposta: Instal∙lar passarel∙les que s’integrin amb
el paisatge als trams inundables del sender.
Imatge 14: Tram del sender inundable.
Font: Servinatur, 2010.

24

SENDER 2. CAMÍ DEL BELL-LLOC

Imatge 15: El castell de Vila- Romà.
Font: tempspalamos.blogspot.com.

INFORMACIÓ GENERAL
SECTOR

E-M

TIPOLOGIA DEL TRAÇAT

Lineal

DISTÀNCIA

2.381m

TEMPS DE RECORREGUT

39,68 min.

TIPUS DE TERRENY

Compacte

AMPLITUD

1-3 m

TOPOGRAFIA GENERAL

Irregular

PENDENT MITJANA

8,95%

DESNIVELL ACUMULAT

132m

ALÇADA MÀXIMA

224m

DIFICULTAT

Mitjana

Gràfic 2: Perfil topogràfic del sender Camí del Bell-lloc.
Font: Servinatur, 2010.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC
OBSERVACIONS D’INTERÈS

EQUIPAMENTS

A partir de l’església de Bell-lloc el camí es torna estret (1m). No apte
per vehicles.
S’hi troben vistes panoràmiques al mar al costat del Castell de Vila
Roma.
Des de Palamós agafar la comarcal C-31
1 direcció La Bisbal de
l’Empordà, agafar la sortida de Palamós- La Fosca i la primera rotonda
seguir direcció fabrica Hutchingston.
Pàrquing i zona de picnic.

SENYALITZACIÓ

Senyals de direcció i d’informació insuficients.

ACTIVITATS APTES

Senderisme.

COM ARRIBAR-HI

PUNTS D’INTERÈS:
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Mapa 3: Punts d’interès del sender Camí del Bell-lloc.
Bell
Font: Servinatur, 2010.

PUNTS D’INTERÈS

X

Inici del sender
1.Molí de Mas Antoniet
2.Resclosa de Mas Antoniet
3.Forn de calç
4.Esglèsia de Bell-Lloc
Lloc
5.Zona de picnic
6.Castell de Vila-Romà
Romà
7. Vistes panoràmiques
8. Zona de picnic
9.Molí de Canyadell
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1. Molí de mas Antoniet o mas Xifra de Vall

Punt: 1 del mapa de punts d’interès.
UTM: 509765 4636156.

Imatge 16: Molí del mas Xifra de Vall .
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aquest molí és un dels deu elements que es troba pendent d’ésser declarat
com a Zona d’Interès Etnològic. Es tracta d’un molí hidràulic que documenta molt bé les
diferents fases evolutives que varen experimentar els molins hidràulics des de l’època medieval
a la moderna. A part de l’edifici del molí també es pot observar la bassa, el rec i la resclosa.

2. Resclosa de Mas Antoniet

Punt: 2 del mapa de punts d’interès.
UTM: 509691 4636766.

Imatge 17: Resclosa del molí de mas Xifra de Vall.
Font: palamos.cat
.

Característiques: És el primer element que es veu des del camí. Aquesta resclosa està construïda
amb pedra i era l'estructura que permetia derivar l'aigua de la riera de Bell-lloc cap al molí
fariner situat aigües avall. Encara es pot veure la comporta que servia per desviar l'aigua cap al
rec del molí.
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3. Forn de calç
Punt: 3 del mapa de punts d’interès.
UTM: 509650 4636413.

Imatge 18: Forn de calç .
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Es tracta d'un forn per produir rajols, excavat a l'argila. Si es segueix el caminet
que s'enfila per darrera la construcció es podrà contemplar des de dalt la graella de l'interior del
forn, que era on es col∙locava la càrrega per fer la cuita.

4. Església de Bell- Lloc

Punt: 4 del mapa de punts d’interès.
UTM: 509148 4636818.

Imatge 19: Església de Bell- Lloc .
Font: gavarres.cat.

Característiques: En aquest punt cada setembre s'hi celebra un concorregut aplec. S'hi venera la
Mare de Déu de Bell - Lloc i Sant Josep Oriol. Està documentada la seva existència des del s. XIII,
però l'edifici actual correspon a diferents reformes realitzades en l'època moderna. Al costat de
l'ermita s’hi troba la casa de l'ermità, construïda a la segona meitat del s. XVII, va donar durant
molts anys aixopluc a viatgers i caminants.

28

5. Zona de picnic
Punt: 5 i 8 del mapa de punts d’interès.
UTM: 508919 4636766; 508835 4637091.
Característiques: Al llarg del sender trobem dues zones de picnic per parar a descansar i menjar
alguna cosa. La primera zona de picnic està situada al costat de la riera de Bell-lloc just baix de la
vall. És un indret molt agradable, tranquil i amb presència de llocs a l’ ombra. El segon picnic es
troba situat al costat del molí de Canyadell.

6. Castell de Vila- Romà

Punt: 6 del mapa de punts d’interès.
UTM: 509004 4636882.

Imatge 20: Castell de Vila- Romà.
Font: palamos.cat.

Característiques: Aquest castell fou construït als voltants del s. X-XI. La família Antoniet
l'utilitzà com a mas. Fou definitivament derruït per les tropes napoleòniques a principis del s.
XIX. Des del Castell hi ha vistes panoràmiques al mar i l’ indret és agradable per parar a reposar
una estona.
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7. Vistes panoràmiques
Punt: 7 del mapa de punts d’interès.
UTM: 509004 4636882.
Característiques: Des del castell de Vila- Romà
es pot veure l’ església de Bell- lloc amb vistes
panoràmiques al mar.

Imatge 21: Vistes panoràmiques des del castell de
Vila- Romà. Font: Servinatur, 2010.

8. Molí de Canyadell
Punt: 8 del mapa de punts d’interès.
UTM: 508823 4637084.

Imatge 22: Molí de Canyadell .
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: El molí de Canyadell és un dels deu elements pendents d’ésser declarats com
a Zona d’Interès Etnològic (ZIE), ja que és un dels pocs testimonis a les Gavarres d’aquells
molins primigenis amb una tècnica senzilla. Encara es poden contemplar les restes de la resclosa
i de la desviació d'aigua cap al rec.
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Mapa 4: Punts conflictius del sender Camí del Bell-lloc.
Bell
Font: Servinatur, 2010.

PUNTS CONFLICTIUS
1.Inici sender no senyalitzat
2. Tram inundable
3.Plafó
Plafó interpretatiu obsolet
4.Bifurcació/intersecció
5.Bifurcació/intersecció
6.Plafó
Plafó interpretatiu obsolet
7.Absència
Absència plafó interpretatiu
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1. Inici de sender no senyalitzat
Punt: 1 del mapa de punts conflictius.
UTM: 509835 4636161.
Descripció: Absència de la senyalística que indiqui l’ inici del sender Camí del Bell- lloc. Es troba
fent cantonada amb un trencant de sorra.
Proposta: Instal∙lar un plafó informatiu a l’ inici del sender que contingui un mapa amb el
recorregut i els elements d’interès que es troben al llarg d’aquest marcats.

2. Tram inundable
Punt: 2 del mapa de punts conflictius.
UTM: 509825 4636156.
Descripció: Tram del sender inundable on es dificulta el pas els dies de pluja.
Proposta: Instal∙lar passarel∙les que s’integrin amb el paisatge als trams inundables del sender.

3. Plafó interpretatiu obsolet
Punt: 3 i 6 del mapa de punts conflictius.
UTM: 509770 4636253; 508822 4637086.
Descripció: El plafó interpretatiu del molí de mas Antoniet es troba massa allunyat del node. El
plafó interpretatiu del node castell de Vila- Romà no està adequat al disseny actual i de l’ EIN
Gavarres.
Proposta: Situar el plafó interpretatiu del molí de mas Antoniet al costat del node i instal∙lar un
nou plafó interpretatiu al castell de Vila- Romà que s’adeqüi al criteris de senyalització del PEIN.
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4. Bifurcació i/o intersecció
Punt: 4 i 5 del mapa de punts conflictius.
UTM: 509626 4636404; 508931 4636773.
Descripció: En aquests punts es troben zones on hi pot haver-hi confusió. Bàsicament, es tracta
d’ encreuaments de camins que poden fer dubtar al visitant sobre la direcció per on segueix el
recorregut del sender.
Proposta: Instal∙lar els corresponents plafons direccionals que indiquin a l’usuari la direcció del
recorregut a seguir en les bifurcacions i/o interseccions que presentin dubte.

5. Absència de plafó interpretatiu
Punt: 7 del mapa de punts conflictius.
UTM: 508822 4637086.
Descripció: El node molí de Canyadell no compta amb la senyalística interpretativa pertinent.
Proposta: Instal∙lar un plafó interpretatiu que informi a l’usuari sobre les característiques de
l’element d’interès.
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3. ELS FORNS DE CALÇ

Imatge 23: Forn de calç gran de Fonteta.
Font: Servinatur, 2010.

INFORMACIÓ GENERAL
SECTOR

E-M

TIPOLOGIA DEL TRAÇAT

Lineal

DISTÀNCIA

5.588m

TEMPS DE RECORREGUT

93,10 min.

TIPUS DE TERRENY

Compacte

AMPLITUD

3-4 m

TOPOGRAFIA GENERAL

PENDENT MITJANA

DESNIVELL ACUMULAT

Regular
80m

3,64%
141m

DIFICULTAT

Baixa

ALÇADA MÀXIMA

Gràfic 3: Perfil topogràfic del sender Els forns de calç.
Font: Servinatur, 2010.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC
OBSERVACIONS D’INTERÈS

Sender amb terreny ideal per gaudir d’un passeig en bici.
Molt a prop del municipi de Fonteta,
a, ideal per parar a menjar.

COM ARRIBAR-HI

EQUIPAMENTS

Venint de Girona per la carretera C-66,
66, fins la Bisbal de
l’Empordà; agafar la carretera GI-660
660 i agafar la primera
desviació per agafar la GIV-6441 fins arribar
rribar a Fonteta. Es pot
aparcar en el mateix poble.
No n’hi ha.

SENYALITZACIÓ

Senyals de direcció i d’ informació insuficients.

ACTIVITATS APTES

Senderisme.

PUNTS D’INTERÈS:
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Mapa 5: Punts d’interès del sender Els forns
f
de calç.
Font: Servinatur, 2010.

Inici del sender
1.Forn de calç
2. Pou
3.Forn de calç gran de Fonteta
4.Forn de calç
5.Carbonera
6.Rajoleria can
c Frigola
7.Pou
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1. Forn de calç
Punt: 1 del mapa de punts d’interès.
UTM: 505257 4644677.
Característiques: Aquest forn esta al costat de la carretera, es troba una mica amagat i no es
troba en gaire bon estat de conservació, però es pot observar bé la seva façana i la boca petita
per on es ficava la matèria per animar el foc.

2. Pou

Punt: 2 del mapa de punts d’interès.
UTM: 505617 4643976.
Característiques: Es tracta d’un element no
registrat.

Imatge24: Pou.
Font: Servinatur, 2010.

3. Forn de calç gran de Fonteta
Punt: 3 del mapa de punts d’interès.
UTM: 506160 4643645.
Característiques: Conegut també amb el nom de Forn
d’en Torró, és un dels deu elements pendent d’ ésser
declarat com a Zona d’interès etnològic. Encara es
pot apreciar la boca petita, la boca gran i la banqueta,
encara que aquesta darrera ha quedat una mica
Imatge 25: Forn de calç gran de Fonteta.
Font: Servinatur, 2010.

enterrada.
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4. Forn de calç

Punt: 4 del mapa de punts d’interès.
UTM: 506274 4643457.

Imatge 26: Forn de calç.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aquest forn no es troba en tan bones condicions com l’anterior, la vegetació
esta afectant la seva estructura, i algunes parts com el mur o la banqueta, han quedat
amagades.

5. La carbonera
Punt: 5 del mapa de punts d’interès.
UTM: 507551 4642629.

Imatge 27: La carbonera de Forallac.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: En aquest emplaçament cada 12 d’octubre es celebra una festa en honor a
aquest antic ofici, com és el de carboner. És un indret ampli, idoni per descansar una estona, a
l’ombra dels arbres.
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6. Rajoleria de can Frigola
Punt: 5 del mapa de punts d’interès.
UTM: 508006 4642798.

Imatge 28: Rajoleria de can Frigola.
Font: Forallac.com.

Característiques: Aquesta rajoleria és un dels deu elements pendent d’ ésser declarat com a
Zona d’interès Etnològic. Es tracta d’ un forn de tradició àrab, i una de les rajoleries amb més
capacitat de cuita de les Gavarres. Com a singularitat cal dir que té la portella a la part superior
del forn, té dues boques de carrega i s’ encenia i s’apagava en cada fornada. És l’única cas a
Gavarres on s’hi celebra una festa popular en motiu d’una cuita de rajol, segona es feia
tradicionalment.

7. Pou
Punt: 7 del mapa de punts d’interès.
UTM: 507971 4642770.
Característiques: Aquest element s’utilitzava per a extreure l’aigua que posteriorment es
barrejava amb l’argila. L’ aigua es feia arribar a través dels canals de rajol fins el forn. Es troba
situat a uns pocs metres de la rajoleria.
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Mapa 6: Punts conflictius del sender Els forns de calç.
Font: Servinatur, 2010.
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1. Inici de sender no senyalitzat
Punt: 1 del mapa de punts conflictius.
UTM: 505254 4644679.
Descripció: Absència de senyal que indiqui l’ inici del sender Els forns de calç. Aquest punt es
troba fent cantonada amb un trencant de sorra.
Proposta: Instal∙lar un plafó informatiu a l’ inici del sender que contingui un mapa amb el
recorregut i els elements d’interès que es troben al llarg d’aquest marcats.

2. Residus

Punt: 2 i 4 del mapa de punts conflictius.
UTM: 505254 4644679; 506274 46643457.
Característiques: Brossa acumulada dins dels
nodes forns de calç.
Proposta: Retirar els residus que es troben
acumulats en aquests punts.
Imatge 29: Residus trobats a la banqueta del forn de calç.
Font: Servinatur, 2010.

3. Absència de plafó interpretatiu
Punt: 3 del mapa de punts conflictius.
UTM: 506160 4643645.
Descripció: El node forn de calç gran no compta amb la senyalística interpretativa pertinent.
Proposta: Instal∙lar un plafó interpretatiu al costat de l’element que informi a l’usuari sobre les
característiques de l’ element d’interès.
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4. Bifurcació/intersecció
Punt: 5, 6, 7, 8 i 9 del mapa de punts conflictius.
UTM:506918 4643240; 507187 4642997; 507887 4642769; 507627 4642677; 507887 4642769.
Descripció: En aquests punts es troben zones on hi pot haver-hi confusió. Bàsicament, es tracta
d’ encreuaments de camins que poden fer dubtar al visitant sobre la direcció per on segueix el
recorregut del sender.
Proposta: Instal∙lar els corresponents plafons direccionals que indiquin a l’usuari la direcció del
recorregut a seguir en les bifurcacions i/o interseccions que presentin dubte.

5. Plafó interpretatiu obsolet
Punt: 10 del mapa de punts conflictius.
UTM: 508007 4642780.
Descripció: El plafó interpretatiu del node rajoleria de can Frigola no s’ adequa al disseny actual
de l’ EIN Gavarres.
Proposta: Instal∙lar un nou plafó interpretatiu que s’adeqüi als criteris de senyalització del PEIN.

6. Infraestructura en mal estat
Punt: 11 del mapa de punts conflictius.
UTM: 508006 4642798.
Característiques: Barana que rodeja part de la
rajoleria de can Frigola oxidada.
Proposta: Restaurar abans que es deteriori
més o, en cas d’estar massa deteriorada,
canviar-la per una de nova.
Imatge 30: Rajoleria de can Frigola.
Font: Servinatur, 2010
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SENDER 4. ELS POUS DE GLAÇ

Imatge 31: Pou de glaç de la font d’en Salomó.
Font: Servinatur, 2010

INFORMACIÓ GENERAL
SECTOR

E-D

TIPOLOGIA DEL TRAÇAT

Circular

DISTÀNCIA

4.350m

TEMPS DE RECORREGUT

72,5 min.

TIPUS DE TERRENY

Compacte

AMPLITUD

1,5 – 4,5 m

TOPOGRAFIA GENERAL

Regular

PENDENT MITJANA

5,27%

DESNIVELL ACUMULAT

59m

ALÇADA MÀXIMA

103m

DIFICULTAT

Baixa

Gràfic 4: Perfil topogràfic del sender Els pous de glaç. Font: Servinatur, 2010
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INFORMACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC
OBSERVACIONS D’INTERÈS

Existeix una font d’aigua potable al costat de l’església de Sant Pol.

COM ARRIBAR-HI

EQUIPAMENTS

Des de La Bisbal de l’Empordà agafar la carretera GI-660
GI
direcció
Calonge. Agafar trencant a l’esquerra direcció Sant Pol i girar a
l’esquerra en el primer trencant de sorra. S’arriba a una esplanada, al
costat de la Font d’en Salomó, on s’hi pot deixar el vehicle.
Pàrquing (en fase de construcció).

SENYALITZACIÓ

Senyals de direcció i d’informació insuficients.

ACTIVITATS APTES

Senderisme i muntar cavall.

PUNTS D’INTERÈS:
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Mapa 7: Punts d’interès del sender Els pous
p
de glaç.
Font: Servinatur, 2010.

PUNTS D’INTERÈS

X

Inici del sender
1.Font d’en Salomó
2. Pou de glaç de la Font d’en
Salomó
3.Església
sia de Sant Pol
4.Pou de glaç
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1. La font d’en Salomó

Punt: 1 del mapa de punts d’interès.
UTM: 503399 4642540.
Característiques: Es tracta d’una font de
pedra situada en un indret ombrívol rodejat
de vegetació. Cal remarcar que l’aigua de la
font no és potable. És un lloc molt
freqüentat per la gent de la zona on s’hi fan
Imatge 32: La font d’en Salomó.
Font: Servinatur, 2010.

trobades i berenades.

2. El pou de glaç de la font d’en Salomó

Punt: 2 del mapa de punts d’interès.
UTM: 503279 4642682.

Imatge 33: Pou de glaç de la font d’en Salomó.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aquest és un del deu elements que es troba pendent d’ésser declarat Zona
d’Interès Etnològic. Cal tenir en compte que és un dels dos únics pous de glaç que conserven la
volta de pedra. Es troba situat entre dos cursos d’aigua, la riera de la Marqueta i el torrent del
Xartell, tots dos afluents del Daró.
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3. L’ església de Sant Pol

Punt: 3 del mapa de punts d’interès.
UTM: 503088 4642173.

Imatge 34: Església de Sant Pol.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aquesta església és un edifici romànic del s. XI. Ha estat restaurada en varies
ocasions i finalment s’ha deixat la façana amb els gustos del període barroc. Aquesta església la
trobem de camí al segon pou de glaç.

4. Pou de glaç

Punt: 4 del mapa de punts d’interès.
UTM: 502698 4642256.

Imatge 35: Pou de glaç de Sant Pol.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: En aquest pou de glaç, a diferència de l’anterior, no s’aprecien tant bé tots els
seus elements, ja que es troben parcialment coberts per vegetació. Com a peculiaritat tenim que
es troba situat molt proper a un curs d’aigua i el seu agradable entorn, convida a fer una
aturada.
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Mapa 8: Punts conflictius del sender Els pous de glaç.
Font: Servinatur, 2010.

1.Inici sender no senyalitzat
2. Residus
3.Senyal obsoleta
4.Absència plafó interpretatiu
5. Bifurcació/intersecció
6. Bifurcació/intersecció
7. Bifurcació/intersecció
8. Bifurcació/intersecció
9. Bifurcació/intersecció
10. Bifurcació/intersecció
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1. Inici de sender no senyalitzat
Punt: 1 del mapa de punts conflictius.
UTM: 503373 442774.
Descripció: Absència de senyal que indiqui l’inici
del sender Els Pous de glaç. Aquest punt es
troba en una petita esplanada, propera al node
font de Salomó.
Imatge 36: Esplanada situada al costat de la font
d’en Salomó. Font: Servinatur, 2010

Proposta: Instal∙lar un plafó informatiu a l’ inici del sender que contingui un mapa amb el
recorregut i els elements d’interès que es troben al llarg d’aquest marcats.

2. Residus
Punt: 2 del mapa de punts conflictius.
UTM: 503399 4642746.

Imatge 37: Residus de l’esplanada de la font d’en
Salomó. Font: Servinatur, 2010

Descripció: Presència de residus dispersos a la plana propera a la font de Salomó.
Proposta: Retirar els residus que es troben dispersos en aquesta zona.
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3. Senyal obsoleta
Punt: 3 del mapa de punts conflictius.
UTM: 503399 4642665.
Descripció: Senyal de la Font de Salomó que informa sobre la
no potabilitat de l’aigua, en mal estat de conservació i no
integrada amb el paisatge.
Proposta: Retirar aquesta senyal i canviar-la per una que
s’integri amb el paisatge i segueixi el disseny de la senyalística
actual.
Imatge 38: Senyal informativa no
integrada amb el paisatge.
Font: Servinatur, 2010

4. Plafó interpretatiu obsolet
Punt: 4 del mapa de punts conflictius.
UTM: 503376 4642677.
Descripció: El plafó interpretatiu del node pou de glaç de la font de Salomó no s’adequa al
disseny actual de l’ EIN Gavarres.
Proposta: Instal∙lar un nou plafó interpretatiu adequat al criteris de senyalització del PEIN.
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5. Bifurcació/ intersecció

Punt: 5, 6, 7, 8, 9 i 10 del mapa de punts
conflictius.

Imatge 39: Bifurcació del camí entre el pou de glaç de la
font d’en Salomó i l’església de Sant Pol.
Font: Servinatur, 2010.

UTM:503586 4642783; 502819 4641853; 502695 4642147; 502494 4642347; 502752 4642378;
502610 4642611.
Descripció: En aquests punts es troben zones on hi pot haver-hi confusió. Bàsicament, es tracta
d’ encreuaments de camins que poden fer dubtar al visitant sobre la direcció per on segueix el
recorregut del sender.
Proposta: Instal∙lar els corresponents plafons direccionals que indiquin a l’usuari la direcció del
recorregut a seguir en les bifurcacions i/o interseccions que presentin dubte.
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SENDER 5. LA FONT PICANT

Imatge 40: Cascada situada darrera la font Picant.
Font: Servinatur, 2010.

INFORMACIÓ GENERAL
SECTOR

N-D

TIPOLOGIA DEL TRAÇAT

Lineal

DISTÀNCIA

1.452 m

TEMPS DE RECORREGUT

24,2 min.

TIPUS DE TERRENY

Compacte

AMPLITUD

1,5 – 3,5

TOPOGRAFIA GENERAL

Irregular

PENDENT MITJANA

5,23

DESNIVELL ACUMULAT

88m

ALÇADA MÀXIMA

204m

DIFICULTAT

Baixa

Gràfic 5: Perfil topogràfic del sender La font picant, des
de l ’inici del sender fins la font picant.
Font: Servinatur, 2010.

Gràfic 6: Perfil topogràfic d’un tram del sender La font
picant, des del pont fins al gallec d’ en Sitre.
Font: Servinatur, 2010.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC
OBSERVACIONS D’INTERÈS

EQUIPAMENTS

En el gallec d’en Sitre el visitant trobarà una zona de descans amb
presència d’aigua on tindrà l’opció de refrescar-se.
se.
Darrere de la font picant, el visitant trobarà
arà una petita cascada que li
dóna més encant a l’ indret.
Des de Girona per la C-66 direcció La Bisbal d’Empordà, a l’altura de
Bordils agafar la GIV-6701
6701 fins a Madremanya. Agafar el primer
trencant a la dreta.
Pàrquing (en fase de construcció).

SENYALITZACIÓ

Senyalística d’informació i de direcció inexistent.

ACTIVITATS APTES

Senderisme i muntar a cavall.

COM ARRIBAR-HI

PUNTS D’INTERÈS:
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Mapa 9: Punts d’interès del sender La font picant.
p
Font: Servinatur, 2010.

X

Inici del sender
1.Resclosa
2. Pont
3.Gallec d’en Sitre
4.Font Picant
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1. Resclosa
Punt: 1 del mapa de punts d’interès.
UTM: 495123 4646944.
Característiques: Espai no gaire ampli i envoltat d’una
massa densa de vegetació, amb nombrosos espais d’ombra
per

contemplar

tranquil∙lament

les

característiques

d’aquest element.

Imatge 41: Resclosa del sender La font
picant. Font: Servinatur, 2010.

2. Pont
Punt: 2 del mapa de punts d’interès.
UTM: 494973 4647026.
Característiques: Pont aparentment sense peculiaritats que, vist des d’ un punt que no sigui el
camí, es poden apreciar les seves característiques típiques que el fan de gran valor.
Es va construir a la mateixa època que l’edifici de la Font Picant, com a infraestructura per poder
creuar el riu Rissec i poder transportar l’aigua embotellada fins a Madremanya.

3. Gallec d’en Sitre
Punt: 3 del mapa de punts d’interès.
UTM: 494744 4647021.
Característiques:

Lloc

idoni

per

para

a

descansar. Es tracta d’ un indret, envoltat de
vegetació i amb presència d’un curs continu
d’aigua, en el qual podem refrescar-nos.
Imatge 42: El gallec d’en Sitre. Font: Servinatur, 2010.
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4. Font Picant
Punt: 4 del mapa de punts d’interès.
UTM: 494705 4646608.

Imatge 43: Aigua ferruginosa de la font picant.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aquest és un dels deu elements que es troba pendent d’ésser declarat Zona
d’Interès Etnològic. Està a tocar del torrent de can Pujades de Montnegre, un dels afluents del
Rissec. L’aigua carbònica d’aquesta font ha estat reconeguda d’es d’antic per les seves
propietats curatives i termals.
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Mapa 10: Punts conflictius del sender La font picant.
Font: Servinatur, 2010.

1.Inici sender no senyalitzat
2. Bifurcació/intersecció
3.Bifuració/intersecció
4. Bifurcació/intersecció
5. Absència de plafó interpretatiu
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1. Inici de sender no senyalitzat

Punt: 1 del mapa de punts conflictius.
UTM: 495287 4647119.
Descripció: Absència de la senyalística que
indiqui l’ inici del sender La font picant. Aquest
punt es troba en una petita esplanada, on és té
previst adequar una zona d’aparcament.
Imatge 44: Emplaçament del pàrking del sender La font
picant. Font: Servinatur, 2010

Proposta: Instal∙lar un plafó informatiu a l’ inici del sender que contingui un mapa amb el
recorregut i els elements d’interès que es troben al llarg d’aquest marcats.

2. Senyal de direcció
Punt: 2, 3 i 4 del mapa de punts conflictius.
UTM: 495066 4646988; 494973 4647037; 494944 4647063.
Descripció: En aquests punts es troben zones on hi pot haver-hi confusió. Bàsicament, es tracta
d’ encreuaments de camins que poden fer dubtar al visitant sobre la direcció per on segueix el
recorregut del sender.
Proposta: Instal∙lar els corresponents plafons direccionals que indiquin a l’usuari la direcció del
recorregut a seguir en les bifurcacions i/o interseccions que presentin dubte.
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3. Absència de plafó interpretatiu

Punt: 5 del mapa de punts conflictius.
UTM: 494705 4646608.

Imatge 45: Façana de la font picant.
Font: Servinatur, 2010

Descripció: El node font picant, no compta amb la senyalística interpretativa pertinent.
Proposta: Instal∙lar un plafó interpretatiu al costat del node que informi a l’usuari sobre les
característiques de l’ element d’interès.
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RUTA 6. LES MINES

Imatge 46: Sender Les mines.
Font: Servinatur, 2010.

INFORMACIÓ GENERAL
SECTOR

SO-D

TIPOLOGIA DEL TRAÇAT

Circular

DISTÀNCIA

2.916m

TEMPS DE RECORREGUT

48,6 min.

TIPUS DE TERRENY

Compacte

AMPLITUD

2 – 3m

TOPOGRAFIA GENERAL

Regular

PENDENT MITJANA

7,72%

DESNIVELL ACUMULAT

32m

ALÇADA MÀXIMA

174 m

DIFICULTAT

Mitjana

Gràfic 7: Perfil topogràfic del sender de Les mines, des
del castell de Sant Miquel a la casa típica.
Font: Servinatur, 2010.

Gràfic 8: Perfil topogràfic del sender de Les mines, de
mines nen Jesús a mines a mines Victoria Esperanza.
Font: Servinatur, 2010.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC
OBSERVACIONS D’INTERÈS

Trams de ruta amb una mica de dificultat pel que fa al pendent i
al tipus de terreny.
Pel camí s’hi troben cartells d’informació sobre la flora
autòctona de les Gavarres.
Sortir de Girona per el Monestir de Sant Daniel i seguir
segu la
carretera fins arribar al castell de Sant Miquel.
Zona de picnic.

COM ARRIBAR-HI
EQUIPAMENTS
SENYALITZACIÓ

Senyals de direcció al castell i a les mines “Niño Jesús” de
qualitat. Senyals de direcció a les mines “Victoria
Victoria Esperanza”
Esper
insuficients. Plafons interpretatius
atius a les mines absents i al castell
c
plafó deteriorat.
Senderisme.

ACTIVITATS APTES

PUNTS D’INTERÈS:
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Mapa 11: Punts d’interès del sender Les mines.
m
Font: Servinatur, 2010.

Inici del sender
1.Castell de Sant Miquel
2.Picnic
3.Casa típica
4. Vistes panoràmiques
5. Vistes panoràmiques
6. Mines Victoria
7.Vistes panoràmiques
8.Font d’en Borni
9.Mines nen Jesús
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1. Castell de Sant Miquel
Punt: 1 del mapa de punts d’interès.
UTM: 488671 4650755.

Imatge 47: Castell de Sant Miquel.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aquest castell es troba en un dels punts més elevats del massís de les
Gavarres, on el visitant podrà gaudir d’unes bones vistes panoràmiques al voltant de tot el
castell.

2. Picnic
Punt: 2 del mapa de punts d’interès.
UTM: 488663 4650627.
Característiques: Zona de lleure
situada al costat del Castell de Sant
Miquel, ideal per parar a descansar i
menjar alguna cosa.

Imatge 48: Picnic proper al castell de Sant Miquel.
Font: Servinatur, 2010.
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3. Casa típica
Punt: 3 del mapa de punts d’interès.
UTM: 488785 4650406.

Imatge 49: Casa típica propera al castell de Sant Miquel.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aquesta casa al costat del camí ofereix al visitant una parada amb bones vistes
a la Costa Brava.

4. Vistes panoràmiques

Imatge 50: Vistes panoràmiques des de la casa típica.
Font: Servinatur, 2010.

Imatge 51: Vistes panoràmiques des del camí del
sender. Font: Servinatur, 2010.

Punt: 4, 5 i 7 del mapa de punts d’interès.
Característiques: En aquests punts es tenen unes bones vistes panoràmiques del relleu del
massís.
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5. Mines “Victoria Esperanza”

Punt: 6 del mapa de punts d’interès.
UTM: 488036 4651386.
Característiques: Les mines “Victoria Esperanza” també
estan pendents de ser declarades com a ZIE. Foren creades
l’any 1892 i juntament amb les mines “Niño Jesús”, formen
el conjunt de les anomenades “Mines de Celrà”, les quals
explotaven hematites per extreure’n el ferro. Es poden
observar nombroses galeries que travessen el vessant.

Imatge 52: Mines “Victoria Esperanza”.
Font: www.celra.cat.

6. Font d’en Borni
Punt: 8 del mapa de punts d’interès.
UTM: 488931 4650420.
Característiques: Desprès d’haver visitat les mines “Victoria
Esperanza” i, de camí a les mines “Niño Jesús”, trobem la font
d’en Borni. Aquest pot ser un bon indret per fer una parada,
refrescar-se i agafar forces. S’ha de remarcar que l’aigua de la
font no té garantia sanitària.
Imatge 53: Font d’en Borni .
Font: Servinatur, 2010.
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7. Mines “Niño Jesús”
Punt: 9 del mapa de punts d’interès.
UTM: 489586 4650518.

Imatge 54: Mines “Niño Jesús”.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Les mines “Niño Jesús” també es troben pendents de la seva declaració com a
ZIE. Aquestes mines, juntament amb les mines “Victoria Esperanza”, foren de les úniques que
s’explotaren comercialment al país. Amb tot, l’activitat minera a les Gavarres és una de les més
desconegudes i paral∙lelament menys estudiades tot i que ens queden suficients traces per
resseguir la seva història. De camí a les mines es poden observar unes quantes galeries. L’entorn
de les mines és ple de vegetació. Tot plegat és un indret molt agradable.
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Mapa 12: Punts conflictius del sender Les mines.
Font: Servinatur, 2010.

PUNTS CONFLICTIUS
1.Inici sender no senyalitzat
2. Senyal en mal estat
3. Bifurcació/intersecció
4. Bifurcació/intersecció
5. Bifurcació/intersecció
6. Bifurcació/intersecció
7.Plafó
Plafó interpretatiu obsolet
8. Tram fortament erosionat
9. Tram fortament erosionat
10. Absència de plafó interpretatiu
11. Infraestructura en mal estat
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1. Inici de sender no senyalitzat
Punt: 1 del mapa de punts conflictius.
UTM: 488673 4650658.
Descripció: Absència de senyal que indiqui l’ inici del
sender Les mines. Aquest punt correspon a l’entrada al
recinte del castell de Sant Miquel.

Imatge 55: Accés al castell de Sant Miquel.
Font: Servinatur, 2010.

Proposta: Instal∙lar un plafó informatiu a l’ inici del sender que contingui un mapa amb el
recorregut i els elements d’interès que es troben al llarg d’aquest marcats.

2. Senyal en mal estat
Punt: 2 del mapa de punts conflictius.
UTM: 488671 4650755.
Descripció: Plafó interpretatiu del node
Castell de Sant Miquel deteriorat.
Proposta: Retirar el plafó interpretatiu actual
i canviar-lo per un de nou que segueixi el
disseny actual i del PEIN.
Imatge 56: Plafó interpretatiu del castell de Sant Miquel en
mal estat. Font: Servinatur, 2010.
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3. Bifurcació/intersecció
Punt: 3, 4, 5 i 6 del mapa de punts conflictius.
UTM: 488601 4650160; 488737 4651052; 488525 4651848; 487827 4651613.
Descripció: En aquests punts es troben zones on hi pot haver-hi confusió. Bàsicament, es tracta
d’ encreuaments de camins que poden fer dubtar al visitant sobre la direcció per on segueix el
recorregut del sender.
Proposta: Instal∙lar els corresponents plafons direccionals que indiquin a l’usuari la direcció del
recorregut a seguir en les bifurcacions i/o interseccions que presentin dubte.

4. Plafó interpretatiu obsolet
Punt: 7 del mapa de punts conflictius.
UTM: 488032 4651400.
Descripció: El plafó interpretatiu del node mines “Victoria Esperanza”, no s’adequa al dissenya
actual de l’ EIN Gavarres.
Proposta: Instal∙lar un nou plafó interpretatius que s’adeqüi al criteris de senyalització del PEIN.
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5. Tram fortament erosionat

Imatge 57: Tram amb fort pendent de
camí a les mines “Niño Jesús”.
Font: Servinatur, 2010.

Imatge 58: Tram amb fort pendent de
camí a les mines“Niño Jesús”.
Font: Servinatur, 2010.

Punt: 8 i 9 del mapa de punts conflictius.
UTM: 488959 4650381; 489039 4650349.
Descripció: Trams dels senders amb gran pendent i forta erosió. És tracta de trams que
presenten un risc de cara a l’usuari del sender.
Proposta: Adequar aquests trams mitjançant ecotravesses, que frenin l’erosió i facilitin el pas a
l’usuari.

6. Absència de plafó interpretatiu

Punt: 10 del mapa de punts conflictius.
UTM: 489583 4650490.
Descripció: El node mines “Niño Jesús” no compta amb la senyalística interpretativa pertinent.
Proposta: Instal∙lar un plafó interpretatiu al costat del node que informi a l’usuari sobre les
característiques de l’ element d’interès.
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7. Infraestructura en mal estat
Punt: 11 del mapa de punts conflictius.
UTM: 489586 4650518.
Característiques: Barana de fusta situada al sender Les mines ”Niño Jesús” deteriorada.
S’observa la barana a sota la vegetació, caiguda a causa de la nevada del 8 de març de 2010.
Proposta: Rehabilitar la barana i/o canviar-la per una de nova.
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RUTA 7. SISTEMA DE REGADIU DE CAN VILALLONGA

Imatge 59: Aqüeducte del sistema de regadiu de can Vilallonga.
Font: Servinatur, 2010.

INFORMACIÓ GENERAL
SECTOR

SO-D

TIPOLOGIA DEL TRAÇAT

Circular

DISTÀNCIA

2.916m

TEMPS DE RECORREGUT

48,6 min.

TIPUS DE TERRENY

Compacte

AMPLITUD

2 – 3m

TOPOGRAFIA GENERAL

Regular

PENDENT MITJANA

7,72%

DESNIVELL ACUMULAT

32m

ALÇADA MÀXIMA

174 m

DIFICULTAT

Mitjana

Gràfic 9: Perfil topogràfic del sender El sistema de regadiu
de can Vilallonga. Font: Servinatur, 2010.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC
OBSERVACIONS D’INTERÈS
COM ARRIBAR-HI

EQUIPAMENTS

A can Vilallonga es poden veure burros catalans.
Des de Girona per la C-65
65 direcció Llagostera, agafar la darrera
rotonda direcció Cassà de la Selva (agafar com a referència la fàbrica
Princesa), posteriorment anar pel trencant
trencant de la dreta que indica can
c
Vilallonga.
Banys públic i centre d’interpretació a can Villalonga.

SENYALITZACIÓ
ACTIVITATS APTES

Absent.
Senderisme.
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Mapa 13: Punts d’interès del sender El sistema de regadiu de can
Vilallonga. Font: Servinatur, 2010.

PUNTS D’INTERÈS

X

Inici del sender
1.Can Vilallonga
2. Resclosa de can
c Vilallonga
3.Resclosa i registre
4.Aqüeducte 1
5.Aqüeducte 2
6.Aqüeducte 3
7.Aqüeducte 4
8.Aqüeducte 5
9.Bassa
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1. Can Vilallonga
Punt: 1 del mapa de punts d’interès.
UTM: 492601 4636657.

Imatge 60: Casa típica de can Vilallonga.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aquesta casa típica està ubicada al final del sistema de regadiu de can
Vilallonga. S’ha pogut construir un tancat de protecció pels conreus, un tancat ramader fix i un
abeurador. Aquestes infraestructures han d’oferir oportunitats que permetin, en un futur, el
foment del silvopastoralisme com a mitjà de gestió i manteniment del sotabosc forestal
d’aquesta finca pública i en tot aquest sector del massís. El visitant tindrà l’oportunitat de
veure burros catalans al costat de la finca. A més, can Vilallonga ha estat adequat com a centre
d’interpretació del patrimoni natural i cultural de les Gavarres, on es duen a terme activitats
d’educació ambiental i cultural per a escolars.

2. Resclosa de can Vilallonga
Punt: 2 del mapa de punts d’interès.
UTM: 493001 4637155.
Característiques: La resclosa és un lloc
tranquil amb presència d’aigua i
cobert de vegetació que convida a
parar una estona i refrescar-se.

Imatge 61: Resclosa del sistema de regadiu de can Vilallonga.
Font: Servinatur, 2010.
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3. Resclosa i registre

Imatge 62: Resclosa del sistema de regadiu de can
Vilallonga. Font: Servinatur, 2010.

Imatge 63: Registre del sistema de regadiu de can
Vilallonga. Font: Servinatur, 2010.

Punt: 3 del mapa de punts d’interès.
UTM: 493185 4637650.
Característiques: És en aquest emplaçament on comença el sistema de regadiu de Can
Vilallonga pròpiament dit. El conjunt es troba pendent d’ésser declarat ZIE. Aquesta
infraestructura serveix per captar l’aigua que prové de la riera d’en Vilallonga. A partir
d’aquesta, la canal que porta l’aigua ens seguirà al llarg del recorregut pels aqüeductes, fins
desembocar a la bassa de Can Vilallonga.

4. Aqüeducte 1

Punt: 4 del mapa de punts d’interès.
UTM: 493021 4637358.
Característiques: Aqüeducte d’uns 6 m de
longitud i 0,5 m d’ amplitud. Es recomana no
passar per sobre per tal d’ evitar el seu
deteriorament.

Imatge 64: Aqüeducte 1.
Font: Servinatur, 2010.
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5. Aqüeducte 2
Punt: 5 del mapa de punts d’interès.
UTM: 492974 4637344.

Imatge 65: Aqüeducte 2.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aqüeducte de dimensions molt reduïdes. La seva longitud és de 2,80 m i salva
un desnivell de només 0,55 m. Es recomana no passar per sobre per tal d’ evitar el seu
deteriorament.

6. Aqüeducte 3
Punt: 6 del mapa de punts d’interès.
UTM: 492870 4636961.

Imatge 66: Aqüeducte 3.
Font: Servinatur, 2010.

Característiques: Aqüeducte de 2,70 m de longitud que salva un desnivell de 0,90m. Aquest és
l’aqüeducte de dimensions més reduïdes. Es recomana no passar per sobre per tal d’ evitar el
seu deteriorament.
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7. Aqüeducte 4
Punt: 7 del mapa de punts d’interès.
UTM: 492772 4636937.
Característiques: Aqüeducte de 18,05m de
longitud que salva un desnivell de 5,10m. És
l’aqüeducte més gran. Es recomana no
passar per sobre per tal d’ evitar el seu
deteriorament.
Imatge 67: Aqüeducte 4.
Font: Servinatur, 2010.

8. Aqüeducte 5
Punt: 8 del mapa de punts d’interès.
UTM: 492669 4636889.
Característiques: Aqüeducte de 13,80 m de
longitud que salva un desnivell de 2,70m. És
dels aqüeductes més gran. Es recomana no
passar per sobre per tal d’ evitar el seu
deteriorament.
Imatge 68: Aqüeducte 5.
Font: Servinatur, 2010.

9. La bassa
Punt: 9 del mapa de punts d’interès.
UTM: 492563 4636672.
Característiques: És el lloc on s’emmagatzema l’aigua del sistema de regadiu que es canalitza
des del node resclosa i registre al final del sistema. Té unes dimensions de 20x20 metres i una
profunditat de 4 metres. Actualment també s’ utilitzada com a infraestructura d’extinció
d’incendis.

73

PUNTS CONFLICTIUS:
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Mapa 14: Punts conflictius del sender El sistema de regadiu de
can Vilallonga. Font: Servinatur, 2010.

PUNTS CONFLICTIUS
1.Inici sender no senyalitzat
2. Bifurcació/intersecció
3. Bifurcació/intersecció
4. Bifurcació/intersecció
5. Bifurcació/intersecció
6. Tram fortament erosionat
7. Bifurcació/intersecció
8. Tram fortament erosionat
9. Bifurcació/intersecció
10. Bifurcació/intersecció
11. Absència de plafó interpretatiu
12. Bifurcació/intersecció
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1. Inici de sender no senyalitzat
Punt: 1 del mapa de punts conflictius.
UTM: 492606 4636673.
Descripció: Absència de la senyalística que indiqui l’ inici del sender El Sistema de regadiu de can
Vilallonga. Aquest punt es troba al costat del node can Vilallonga.
Proposta: Instal∙lar un plafó informatiu a l’ inici del sender que contingui un mapa amb el
recorregut i els elements d’interès que es troben al llarg d’aquest marcats.

2. Bifurcació/intersecció
Punt: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 i 12 del mapa de
punts conflictius.

Imatge 69: Intersecció de camins enfront el node resclosa i
registre. Font: Servinatur, 2010

UTM:492606 4636678; 492634 4636715; 492596 4636705; 492681 4636830; 492734 4636903;
492841 4636940; 492890 4636935; 493164 4637664.
Descripció: En aquests punts es troben zones on hi pot haver-hi confusió. Bàsicament, es tracta
d’ encreuaments de camins que poden fer dubtar al visitant sobre la direcció per on segueix el
recorregut del sender.
Proposta: Instal∙lar els corresponents plafons direccionals que indiquin a l’usuari la direcció del
recorregut a seguir en les bifurcacions i/o interseccions que presentin dubte.
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3. Tram fortament erosionat
Punt: 6 i 8 del mapa de punts conflictius.
UTM: 492669 4636889; 492772 4636937.

Imatge 70: Tram amb fort pendent al costat
de l’aqüeducte 5. Font: Servinatur, 2010.

Descripció: Trams dels senders amb gran pendent i forta erosió. És tracta de trams que
presenten un risc de cara a l’usuari del sender.
Proposta: Adequar aquests trams mitjançant ecotravesses, que frenin l’erosió i facilitin el pas a
l’usuari. En aquest cas, si no s’adequa el terreny, és molt possible que els usuaris passin per
sobre dels elements (aqüeductes), fet que es vol evitar per evitar el deteriorament dels
elements.

4. Absència de plafó interpretatiu
Punt: 11 del mapa de punts conflictius.
UTM: 493140 4637685.
Descripció: El node resclosa i registre, punt on comença el sistema de regadiu de can Vilallonga
pròpiament dit, no compta amb la senyalística interpretativa pertinent.
Proposta: Instal∙lar un plafó interpretatiu al costat de l’element que informi a l’usuari sobre les
característiques de l’ element d’interès.
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ANNEX. IV FITXES D’ACTUACIÓ ECOTURÍSTICA

77

FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: LA FONT PICANT

CODI: 1A

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INTERPRETATIU al costat de l’element representatiu del sender. En
aquest cas s’ha escollit el node font picant, al ser un dels deu elements de la ZIEG. Aquest
plafó informarà a l’usuari sobre les característiques generals de l’ element d’interès.
-Informació: El plafó contindrà el nom de l’element, una imatge o esquema del mateix, una
descripció breu i completa de les seves característiques i funcions i un mapa de situació.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La
retolació es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm
de diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm
de llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm
de profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI

PMPC

UBICACIÓ

NODE

1A

5

494705 4646608

Font picant

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

CROQUIS:
1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ
SENDER: LA FONT PICANT

CODI: 1B, 1C, 1D

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ DIRECCIONAL a les bifurcacions. Aquest plafó informarà a l’usuari
sobre la direcció del recorregut del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la direcció a seguir, i el temps mig fins el
següent node.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. Es
retolaran les dues cares amb la mateixa informació. La mida del plafó serà de 750 x 150 mm
i anirà soldat a unes abraçadores que tindran una longitud d’arc de 120mm i una alçada de
150 mm, amb quatre forats per a cargols de 7 mm diàmetre.
-Suport: Serà de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. El suport haurà de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg. La estructura estarà fixada des de el subsòl.

CODI
1B
1C
1D

PMPC
2
3
4

UBICACIÓ
495066 4646988
494973 4647036
494944 4647063

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM.

CROQUIS:
750 mm

150 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: LA FONT PICANT

CODI: 1E

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INFORMATIU a l’ inici del sender. Aquest plafó informarà a l’usuari de
les característiques generals del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la distància del recorregut, el temps mig
amb el que es realitza, dos mapes, un gran amb el recorregut i els nodes marcats, i un petit
amb tots els senders de la ZIEG delimitats i, finalment, tot un seguit d’icones informatives i
prohibitives del sender.
Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares. El
color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La retolació
es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm de
profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI
1E

PMPC
5

UBICACIÓ
495287 4647119

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

CROQUIS:
1500
mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ
SENDER: LES MINES

CODI: 2A, 2B, 2C

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INTERPRETATIU al costat de l’element representatiu del sender. En
aquest cas s’han escollit els nodes mines “Victoria Esperanza” i mines “Niño Jesús”, al ser
aquests dos dels deu elements de la ZIEG, i el node castell de Sant Miquel, perquè l’actual
plafó interpretatiu es troba deteriorat. Aquests plafons informaran a l’usuari sobre les
característiques generals dels elements d’interès.
-Informació: El plafó contindrà el nom de l’element, una imatge o esquema del mateix, una
descripció de les seves característiques i un mapa de situació.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La
retolació es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm
de diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm
de llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm
de profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI
2A
2B
2C

PMPC
2
7
10

UBICACIÓ
488671 4650755
488032 4651400
489583 4650490

NODE
Castell de Sant Miquel
Mines “Victoria Esperanza”
Mines “Niño Jesús”

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM.

CROQUIS:
1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: LES MINES

CODI: 2D, 2E, 2F, 2G

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ DIRECCIONAL a les bifurcacions. Aquest plafó informarà a l’usuari
sobre la direcció del recorregut del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la direcció a seguir, i el temps mig fins el
següent node.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. Es
retolaran les dues cares amb la mateixa informació. La mida del plafó serà de 750 x 150 mm
i anirà soldat a una abraçadora que tindrà una longitud d’arc de 120mm i una alçada de 150
mm, amb quatre forats per a cargols de 7 mm diàmetre.
-Suport: Serà de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. El suport haurà de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg. La estructura estarà fixada des de el subsòl.

CODI
2D
2E
2F
2G

PMPC
3
4
5
6

UBICACIÓ
488601 4650160
488737 4651052
488525 4651848
487827 4651613

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM.

CROQUIS:
750 mm

150 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: LES MINES

CODI: 2H

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INFORMATIU a l’ inici del sender. Aquest plafó informarà a l’usuari de
les característiques generals del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la distància del recorregut, el temps mig
amb el que es realitza, dos mapes, un gran amb el recorregut i els nodes marcats, i un petit
amb tots els senders de la ZIEG delimitats i, finalment, tot un seguit d’icones informatives i
prohibitives del sender.
Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares. El
color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La retolació
es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm de
profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI
1E

PMPC
1

UBICACIÓ
488673 4650658

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM.

CROQUIS:
1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: LES MINES

CODI: 2I, 2J

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Instal∙lació d’ ecotravesses per retenir els sediments dels sòl, evitar l’erosió i facilitar el pas
als usuaris del sender. Aquestes s’ instal∙laran en aquells trams del sender on la forta
pendent presenta un risc per la seguretat dels usuaris.
-Materials: Estaran fetes de vies de tren reciclades, tractades amb productes respectuosos
amb el medi ambient.
-Mides: En funció de les necessitats de cada cas s’utilitzarà una o altra mida. Les mides
existents són:
120x22x12; 180x22x12; 200x22x12; 200x17x10; 240x22x12; 260x22x12.

CODI
2I
2J

PMPC
8
9

UBICACIÓ
488959, 4650381
489039, 4650349

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

IMATGE:

Imatge: Exemple d’ ecotravesses.
Font: www.ecotraviesa.com.
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: ELS POUS DE GLAÇ

CODI: 3A

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INTERPRETATIU al costat de l’element representatiu del sender. En
aquest cas s’ha escollit el node pou de glaç de la font d’en Salomó, al ser un dels deu
elements de la ZIEG. Aquest plafó informarà a l’usuari sobre les característiques generals de
l’ element d’interès.
-Informació: El plafó contindrà el nom de l’element, una imatge o esquema del mateix, una
descripció breu i completa de les seves característiques i funcions i un mapa de situació.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La
retolació es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm
de diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm
de llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm
de profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI
3A

PMPC
4

UBICACIÓ
503376 4642677

NODE
Pou de glaç de la font d’ en Salomó

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM.

CROQUIS:

1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ
SENDER: ELS POUS DE GLAÇ

CODI: 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ DIRECCIONAL a les bifurcacions. Aquest plafó informarà a l’usuari
sobre la direcció del recorregut del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la direcció a seguir, i el temps mig fins el
següent node.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. Es
retolaran les dues cares amb la mateixa informació. La mida del plafó serà de 750 x 150 mm
i aniran soldats a unes abraçadores que tindran una longitud d’arc de 120mm i una alçada
de 150 mm, amb quatre forats per a cargols de 7 mm diàmetre.
-Suport: Serà de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. El suport haurà de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg. La estructura estarà fixada des de el subsòl.

CODI
3B
3C
3D
3E
3F
3G

PMPC
5
6
7
8
9
10

UBICACIÓ
503586 4642783
502819 4641853
502695 4642147
502494 4642347
502752 4642378
502610 4642611

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM.

CROQUIS:
750 mm

150 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ
SENDER: ELS POUS DE GLAÇ

CODI: 3H

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INFORMATIU a l’ inici del sender. Aquest plafó informarà a l’usuari de
les característiques generals del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la distància del recorregut, el temps mig
amb el que es realitza, dos mapes, un gran amb el recorregut i els nodes marcats, i un petit
amb tots els senders de la ZIE delimitats i, finalment, tot un seguit d’icones informatives i
prohibitives del sender.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares. El
color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La retolació
es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm de
profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI
3H

PMPC
1

UBICACIÓ
503373 4642774

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM.

CROQUIS:
1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: SISTEMA DE REGADIU DE CAN VILALLONGA

CODI: 4A

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INTERPRETATIU al costat de l’element representatiu del sender. En
aquest cas s’ha escollit el node resclosa i registre, al ser aquest l’ inici del sistema de
regadiu de can Vilallonga pròpiament dit, el qual és un dels deu elements de la ZIEG.
Aquest plafó informarà a l’usuari sobre les característiques generals de l’ element d’interès.
-Informació: El plafó contindrà el nom de l’element, una imatge o esquema del mateix, una
descripció breu i completa de les seves característiques i funcions i un mapa de situació.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La
retolació es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm
de diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm
de llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm
de profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.
CODI PMPC
3A

11

UBICACIÓ

NODE

493140 4637685

Resclosa i registre

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM.

CROQUIS:
1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: SISTEMA DE REGADIU DE CAN VILALLONGA

CODI: 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ DIRECCIONAL a les bifurcacions. Aquest plafó informarà a l’usuari
sobre la direcció del recorregut del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la direcció a seguir, i el temps mig fins el
següent node.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. Es
retolaran les dues cares amb la mateixa informació. La mida del plafó serà de 750 x 150 mm
i anirà soldat a una abraçadora que tindrà una longitud d’arc de 120 mm i una alçada de
150 mm, amb quatre forats per a cargols de 7 mm diàmetre.
-Suport: Serà de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. El suport haurà de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg. La estructura estarà fixada des de el subsòl.

CODI
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4I

PMPC
2
3
4
5
7
9
10
12

UBICACIÓ
492606 4636678
492634 4636715
492596 4636705
492681 4636830
492734 4636903
492841 4636940
492890 4636935
493164 4637664

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM.

CROQUIS:
750 mm

150 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: SISTEMA DE REGADIU DE CAN VILALLONGA

CODI: 4J

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INFORMATIU a l’ inici del sender. Aquest plafó informarà a l’usuari de
les característiques generals del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la distància del recorregut, el temps mig
amb el que es realitza, dos mapes, un gran amb el recorregut i els nodes marcats, i un petit
amb tots els senders de la ZIE delimitats i, finalment, tot un seguit d’icones informatives i de
prohibició del sender.
Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares. El
color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La retolació
es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm de
profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI
4J

PMPC
1

UBICACIÓ
492606 4636673

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades
UTM

CROQUIS:
1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: SISTEMA DE REGADIU DE CAN VILALLONGA

CODI: 4K, 4L

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Instal∙lació d’ ecotravesses per retenir els sediments dels sòl, evitar l’erosió i facilitar el pas
als usuaris del sender. Aquestes s’ instal∙laran en aquells trams del sender on la forta
pendent presenta un risc per la seguretat dels usuaris.
-Materials: Estaran fetes de vies de tren reciclades, tractades amb productes respectuosos
amb el medi ambient.
-Mides: En funció de les necessitats de cada cas s’utilitzarà una o altra mida. Les mides
existents són:
120x22x12; 180x22x12; 200x22x12; 200x17x10; 240x22x12; 260x22x12.

CODI PMPC
UBICACIÓ
4K
6
492661, 4636878
4L
8
492762, 4636921
*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

IMATGE:

Imatge: Exemple d’ ecotravesses.
Font: www.ecotraviesa.com.
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: CAMÍ DEL BELL-LLOC

CODI: 5A, 5B, 5C

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INTERPRETATIU al costat de l’element representatiu del sender. En
aquest cas s’han escollit els nodes molí de mas Xifra de Vall i molí de Canyadell, al ser
aquests dos dels deu elements de la ZIEG, i el node castell de Vila- Romà, perquè l’actual
plafó interpretatiu s’ha quedat obsolet. Aquests plafons informaran a l’usuari sobre les
característiques generals dels element d’interès.
-Informació: El plafó contindrà el nom de l’element, una imatge o esquema del mateix, una
descripció breu i completa de les seves característiques i funcions i un mapa de situació.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La
retolació es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm
de diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm
de llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm
de profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI
5A
5B
5C

PMPC
3
6
7

UBICACIÓ
509770 4636153
509020 4636902
508822 4637086

NODE
Molí de mas Xifra de Vall
Castell de Vila- Romà
Molí de Canyadell

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

CROQUIS:

1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: CAMÍ DEL BELL-LLOC

CODI: 5D, 5E

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ DIRECCIONAL a les bifurcacions. Aquest plafó informarà a l’usuari
sobre la direcció del recorregut del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la direcció a seguir, i el temps mig fins el
següent node.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. Es
retolaran les dues cares amb la mateixa informació. La mida del plafó serà de 750 x 150 mm
i aniran soldats a unes abraçadores que tindran una longitud d’arc de 120mm i una alçada
de 150 mm, amb quatre forats per a cargols de 7 mm diàmetre.
-Suport: Serà de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. El suport haurà de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg. La estructura estarà fixada des de el subsòl.

CODI
5B
5C

PMPC
4
5

UBICACIÓ
509626 4636404
508931 4636773

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

CROQUIS:
750 mm

150 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: CAMÍ DEL BELL-LLOC

CODI: 5F

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INFORMATIU a l’ inici del sender. Aquest plafó informarà a l’usuari de
les característiques generals del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la distància del recorregut, el temps mig
amb el que es realitza, dos mapes, un gran amb el recorregut i els nodes marcats, i un petit
amb tots els senders de la ZIEG delimitats i, finalment, tot un seguit d’icones informatives i
de prohibició del sender.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares. El
color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La retolació
es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm de
profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI
5F

PMPC
1

UBICACIÓ
509835 4636161

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

CROQUIS:

1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: CAMÍ DEL BELL-LLOC

CODI: 5G

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació estratègica de roques naturals en aquells trams on es produeixen embassaments
que impedeixen o dificulten el pas als usuaris. Aquestes es situaran alineades, amb una
distancia de separació de 0,5 m.

-Material: Roques naturals que s’integrin amb l’ entorn.

-Mides: 0,5 x 0,6 m. Pel que fa a la profunditat, dependrà de cada cas.

CODI PMPC
UBICACIÓ
5G
2
509825 4636156
*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

IMATGE:

Imatge: Exemple de roques naturals.
Font:www.infojardin.com.
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: ELS FORNS DE CALÇ

CODI: 6A, 6B

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INTERPRETATIU al costat de l’element representatiu del sender. En
aquest cas s’han escollit els nodes forn de calç gran i rajoleria de can Frigolal, al ser aquests
dos dels deu elements de la ZIEG. El segon node té un plafó interpretatiu, però s’ha quedat
obsolet. Aquests plafons informaran a l’usuari sobre les característiques generals dels
element d’interès.
-Informació: El plafó contindrà el nom de l’element, una imatge o esquema del mateix, una
descripció breu i completa de les seves característiques i funcions i un mapa de situació.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La
retolació es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm
de diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm
de llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm
de profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.
CODI
6A
6B

PMPC
3
10

UBICACIÓ
506160 4643645
508007 4642780

NODE
Forn de calç gran
Rajoleria de can Frigola

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

CROQUIS:
1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: ELS FORNS DE CALÇ

CODI: 6C, 6D, 6E, 6F, 6G

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ DIRECCIONAL a les bifurcacions. Aquest plafó informarà a l’usuari
sobre la direcció del recorregut del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la direcció a seguir, i el temps mig fins el
següent node.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. Es
retolaran les dues cares amb la mateixa informació. La mida del plafó serà de 750 x 150 mm
i anirà soldat a una abraçadora que tindrà una longitud d’arc de 120mm i una alçada de 150
mm, amb quatre forats per a cargols de 7 mm diàmetre.
-Suport: Serà de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. El suport haurà de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg. La estructura estarà fixada des de el subsòl.

CODI
6C
6D
6E
6F
6G

CROQUIS:
750 mm

PMPC
5
6
7
8
9

UBICACIÓ
506918 4643240
507187 4642997
507295 4642972
507627 4642677
507887 4642769

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

150 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: ELS FORNS DE CALÇ

CODI: 6H

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INFORMATIU a l’ inici del sender. Aquest plafó informarà a l’usuari de
les característiques generals del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la distància del recorregut, el temps mig
amb el que es realitza, dos mapes, un gran amb el recorregut i els nodes marcats, i un petit
amb tots els senders de la ZIE delimitats i, finalment, tot un seguit d’icones informatives i de
prohibició del sender.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares. El
color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La retolació
es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm de
profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI
6H

PMPC
1

UBICACIÓ
505254 4644679

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

CROQUIS:
1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: SISTEMA HIDRÀULIC DEL MOLÍ D’EN FRIGOLA

CODI: 7A

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INTERPRETATIU al costat de l’element representatiu del sender. En
aquest cas s’ha escollit el node molí d’en Frigola, al ser aquest un dels deu elements de la
ZIEG. El segon node té un plafó interpretatiu, però s’ha quedat obsolet. Aquests plafons
informaran a l’usuari sobre les característiques generals dels element d’interès.
-Informació: El plafó contindrà el nom de l’element, una imatge o esquema del mateix, una
descripció breu i completa de les seves característiques i funcions i un mapa de situació.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La
retolació es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm
de diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm
de llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm
de profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.
CODI
7A

PMPC
5

UBICACIÓ
499174 4643665

NODE
Molí d’ en Frigola

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

CROQUIS:
1500 mm

1000 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: SISTEMA HIDRAULIC DEL MOLÍ D’EN FRIGOLA

CODI: 7B, 7C, 7D, 7E

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ DIRECCIONAL a les bifurcacions. Aquest plafó informarà a l’usuari
sobre la direcció del recorregut del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la direcció a seguir, i el temps mig fins el
següent node.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares.
El color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. Es
retolaran les dues cares amb la mateixa informació. La mida del plafó serà de 750 x 150 mm
i anirà soldat a una abraçadora que tindrà una longitud d’arc de 120mm i una alçada de 150
mm, amb quatre forats per a cargols de 7 mm diàmetre.
-Suport: Serà de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. El suport haurà de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg. La estructura estarà fixada des de el subsòl.

CODI
7B
7C
7D
7E

PMPC
2
3
8
10

UBICACIÓ
498855 4644987
498818 4644540
499112 4643531
498948 4643695

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

CROQUIS:
750 mm

150 mm

3000 mm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: SISTEMA HIDRAULIC DEL MOLÍ D’EN FRIGOLA

CODI: 7F

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació d’un PLAFÓ INFORMATIU a l’ inici del sender. Aquest plafó informarà a l’usuari de
les característiques generals del sender.
-Informació: El plafó contindrà el nom del sender, la distancia del recorregut, el temps mig
amb el que es realitza, dos mapes, un gran amb el recorregut i els nodes marcats, i un petit
amb tots els senders de la ZIEG delimitats i, finalment, tot un seguit d’icones informatives i
de prohibició del sender.
-Plafons: Seran planxes de ferro galvanitzat de 3 mm de gruix, pintades per les dues cares. El
color del fons de placa serà el Pantone 344C amb un vinil de color Pantone 347 C. La retolació
es farà només en una cara. La mida del plafó serà de 1.500 x 1.000 mm.
-Suports: Seran de fusta de pi tractada, de secció circular, de 3.000 mm d’alçada i 200 mm de
diàmetre. Els suports hauran de tenir una falca a 150 mm de la part superior de 150 mm de
llarg i 25 mm de profunditat i una falca a 600 mm de la part superior del pal, de 25 mm de
profunditat. La estructura estarà fixada des del subsòl.

CODI
7F

PMPC
1

UBICACIÓ
499139 4644975

*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

CROQUIS:
1500 mm

1000 mm

3000 mm

Figura 21: Croquis i mesures del plafó informatiu d’inici
del sender. Font: Servinatur, 2010.
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: SISTEMA HIDRÀULIC DEL MOLÍ D’EN FRIGOLA

CODI: 7G, 7H

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Col∙locació estratègica de roques en aquells trams on es produeixen embassaments que
impedeixen o dificulten el pas dels usuaris. Aquestes es situaran alineades, amb una
distància de separació de 0,5 m i serviran de passarel∙les naturals en els trams del sender
inundables.
-Material: Roques naturals que s’integrin amb l’ entorn.
-Mides: 0,5 x 0,6 m. Pel que fa a la profunditat, dependrà de cada cas.

CODI PMPC
UBICACIÓ
7G
11
498796, 4643768
7H
12
498552, 4643903
*PMPC: punt del mapa de punts conflictius.
*La ubicació esta indicada amb coordenades UTM

IMATGE:

Imatge: Exemple de roques per les passarel·les naturals.
Font: www.ecotraviesa.com.
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: FONT PICANT, LES MINES, ELS POUS DE GLAÇ, EL
SISTEMA DE REGADIU DE CAN VILALLONGA, EL BELL-LLOC, ELS
FORNS DE CALÇ SISTEMA HIDRAULIC DEL MOLÍ D’EN FRIGOLA

CODI: 1F, 2K, 3I, 4M, 5H, 6I, 7I

PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Per afavorir l’ús dels senders i promoure un ús respectuós dels mateixos, es realitzaran tríptics de
cada un dels senders.
Aquesta eina facilitarà informació de manera breu i senzilla als usuaris dels senders, per realitzar
una correcta interpretació del seu entorn. També servirà per conscienciar ambientalment als
visitants.
-Material: paper reciclat, imprès en color.
-Mides: DIN A4
La presentació serà vistosa i agradable, amb colors com ara el groc, el verd.
A mesura que es desenvolupi el pla d’actuació ecoturístic, s’ aniran realitzant els tríptics de tots
els senders, seguint l’ordre d’actuació estipulat.

CROQUIS:
•

Portada tríptic

21 cm

103
29,7 cm

•

Interior tríptic

29,7 cm

29,7 cm
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FITXA D’ACTUACIÓ

SENDER: LA FONT PICANT, LES MINES, ELS POUS DE GLAÇ, EL SISTEMA CODI: 1F, 2K, 3I, 4M, 5H, 6I, 7I
DE REGADIU DE CAN VILALLONGA, CAMÍ DEL BELL-LLOC, ELS FORNS DE
CALÇ, EL SISTEMA HIDRÀULIC DEL MOLÍ D’EN FRIGOLA
PRESCRIPCIÓ TÈCNICA:
Per afavorir la difusió dels senders, es crearà una GUIA TURÍSTICA que englobi tots els senders
ecoturístics de la ZIEG.
Aquesta eina facilitarà informació completa als usuaris dels senders, per realitzar una correcta
interpretació del seu entorn. També servirà per conscienciar ambientalment als visitants.
Contindrà informació sobre l’ EIN i la ZIE de les Gavarres, el seu patrimoni cultural i natural, tot
indicant on es troba situada, com arribar-hi, un mapa de la ZIEG i un mapa de cada un dels
senders de la ZIEG, així com una descripció dels itineraris, pel que fa a característiques generals
i elements d’ interès. També s’inclourà un apartat per l’oferta turística, les activitats
complementaries i els telèfons d’interès.
-Material: paper reciclat, imprès en color, amb anelles i tapa flexible.
-Mides: 14 x 20 cm.
Un cop creats els tríptics de tots els senders, es crearà la guia dels Senders de la Zona d’Interès
Etnològic de les Gavarres.

CROQUIS:
•

Guia dels senders

SENDERS DE LA ZONA D’INTERÈS
ETNOLÒGIC DE LES GAVARRES

20 cm

14 cm
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ANNEX. V CARTOGRAFIA
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CONCA VISUAL DES DE LA CASA TÍPICA DEL SENDER LES MINES
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’
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5,000
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15,000

Llegenda

Metres

Sender
Conca visual

’
N

Director del projecte: Consorci de les Gavarres

Vistes panoràmiques

Títol del mapa: Conca visual des de la casa
típica del sender Les mines.

Consultor del projecte: Servinatur S.L.

Escala: 1: 300000

Projecte: Pla de gestió dels senders ecoturístics de la

Data: 23/07/2010

Zona d’Interès Etnològic de les Gavarres.

Codi: Mapa 15.
Servinatur S.L.
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CONCA VISUAL DES DEL CASTELL DE SANT MIQUEL DEL SENDER LES MINES
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10,000

15,000
Llegenda
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Sender
Conca visual
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N
Director del projecte: Consorci de les Gavarres.

Vistes panoràmiques

Titol del mapa: Conca visual des del castell
de Sant Miquel del sender Les Mines.

Consultor del projecte: Servinatur S.L.

Escala: 1: 500000

Projecte: Pla de gestió dels senders ecoturístics de la

Data: 23/07/2010

Zona d’Interès Etnològic de les Gavarres.
Codi: Mapa 16
Servinatur S.L.
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CONCA VISUAL DE CAMÍ A LA MINA “VICTORIA ESPERANZA” DEL SENDER LES MINES
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Sender
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Director del projecte: Consorci de les Gavarres.

Vistes panoràmiques

Títol: Conca visual de camí a la mina “Victoria
Esperanza” del sender Les mines.

Consultor del projecte: Servinatur S.L.

Escala: 1: 500000

Projecte: Pla de gestió dels senders ecoturístics

Data: 23/07/2010

de la Zona d’Interès Etnològic de les Gavarres.
Codi: Mapa 17.
Servinatur S.L.
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CONCA VISUAL DES DEL CASTELL DE VILA-ROMÀ DEL SENDER CAMÍ DEL BELL-LLOC

’
N

0

5,000

10,000

15,000

Llegenda
Sender

Metres

Conca visual

’
N

Director del projecte: Consorci de les Gavarres.

Vistes panoràmiques

Títol: Conca visual des del castell de Vila- Romà
del sender Camí del Bell-lloc.

Consultor del projecte: Servinatur S.L.

Escala: 1: 500000

Projecte: Pla de gestió dels senders ecoturístics

Data: 23/07/2010

de la Zona d’Interès Etnològic de les Gavarres.
Codi: Mapa 18.
Servinatur S.L.

110

111

