
Lf,# #AYAffiffiHH

XYfiI

S*RTi*A
"il*N[GtitlYi

TATALilI{YA'

a

--'--- r-rflrri /'r*J'.j t_. L (-.L

c{t: il"iriirt,c,

I c ''l-",r[,cii,r:ji.t*.

S*RTi*A
YEGilEHIA

,t$ G-

lr
TTtt

*t

lr,{Ei$${}

:Jll
;ffi'at.,( 

]trfi
\*<

A.E. Talaia CCC19900401_018



Salutaci6

Moltes vegades coneixem be un nombre reduit de serres,

1es freqiientem sovint i fins i tot de forma reiterada; aixi Montser-

rat, el Montseny, el Montsant i el Montsec per situar-nos a 1a baixa

muntanya, s6n indrets molt familiars per aIs excursionistes de les
nostres comarques.

Hi ha, per6, moltes altres contrades que s6n Gnicament

un nom en el mapa i potser en molt,s casos ni aix6.

Es sorprenent per6, que aquests indrets amaguin paisatges

bells, l1ocs drinterEs, restes draltres civilitzacions i generacions

anteriors.'

Possiblement Les Gavarres sigui per a nosaltres un dtaquests

11ocs. En realitat no hi ha muntanyes molt altes ni impressionants

cingleres, no hi ha rius cabalosos ni panordmj.ques de gran extensi6;
no obstant 1a seva intensa vegetaci6 de pind i suiedes, les seves

perspectives locals sobre e1s turons veins i 1a costa forga propera,

1es restes de civilitzacions primitives, en forma dtinteressants
dolmens i no tan primitives, com obres bisiques de lrart ronEnic

i e1s casLells medievals, 1es rieres profundes i tapades dtespessa

vegetaci6, e1s camins suaus entre conreus, notables masies i alguna

font draigua fresca a 1a vora del cami fan que no sigui tot plegat

interessant.

Ens proposem de conEixer, doncs, una part draquesta serra,
a titol de sugeriment, ja que seri cada excursionista que stho proposi
qui aniri descobrint posteriornent tot e1 conjunt. Sortint del petit
poblet de Vall-Ilobrega, a 1a vora de Pa1am6s, resseguirem e1 cani
que e1s amics de Cassi de la Selva van seleccionar per 1a seva canina-
da popular el propassat mes de novembre.

Bona excursi6! !

A.E.Talaia
Secci6 de Cultura
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les Gavarres

La serra de 1es Gavarres constitueix lrextrem septent,rional
de la Serralada Litoral Catalana i 6s el limit meridional de la
plana ernpordanesa. Es un massis antic amb material paleozoic, llico-
re11es, principalment. E1 seu re11eu 6s'suau i de poca algada (Puig

dtArques, 532 m) 6s e1 punt m6s a1t, no obstant dona l1oc a una costa

escarpada i alterosa.

EstA riistribuicla entre 1es comarques de1 GironEs i Baix
Empordd i dividida en tres sectors. h lroccidental que 6s el m6s

gran i m6s a1t correspon a tot e1 sector de Girona i bona part de

lrempordands fins a la carretera de Calonge a 1a Bisbal pel co11

de 1a Ganga.

El secLor central que va des dfaquest co11 a1 corredor
de Pa1afruge11, plana que unej-x 1a plana dels rius Ter i Dar6 amb

1a zona de Palam6s i 1a va1l del Ridaura i el sector occidental o

lluntanyes de Begur que limiten amb el mar formant uns penya-segats

forga espectaculars.

A part del Puig drArques, ja esmentat, desLaquen, el pic
de 1a l'lare de D6u dels Angels (t+85 m) i Santa Pe1.1aia (353 m).



Flora i Vegetaci6

La flora de les Gavarres estE constituida majoritiriament
per Ies anomendes plantes mediterrinies, 6s a dir'1es espEcies adapta-
des a 1es condicions ambientals del clima mediterrani, amb fulles
endurides i perennes, de superficie reduiaa i e1s marges recargolats;
s6n plantes adaptades a suportar lfej.xut estival i tenen un crej-xement
forga lent. Les comunitats de plantes mediterrdnies amb aquestes
caracteristiques i de color verd, una mica fosc, tot lt.ny, s6n 1es
que predominen en el paisatge vegetal de les Gavarres.

Les plantes que viuen a 1es Gavarres s6n principalment,
com hem dit, espEcies mediterrEnies com lralzina (Quercus ilex),
el suro (Quercus suber), el garric (Quercus coccifera), ltarbog
(Arbutus unedo), lrarit3o1 (Smilax aspera), el xuclamer (rofu
implexa), aixi com brucs, estepes i pins. s6n majoritaries tant pel
nombre dtespEcies com per la biomassa que representen, ja que ocupen
1a major part del territori, per6 a 1es Gavarres tamb6 hi ha espEcies
atlSntiQues i eurosiberianes (6s a dir que tenen el seu 6ptim fora
de 1a regi6 nediterrinia) i que s6n indicadors de 1es especials condi-
cions microclimitiques que es donen a les fondalades i obagues desta-
cant en eI paisatge.

Tot i que aquestes espEcies tenen un paper secundari quant
a la biomassa, cal remarcar 1a seva presEncia i assenyalar 1es m6s

notables, com el vern (Alnus glutinosa), lravellaner (Corylus ave11a-
na), el trEmol (Populus tremula), el sanguinyol (cornr" 

"unguin"u),lrev6nim (Eonimus europaeus), el grEvol (r1"" 
"quifolir*), el ginebr6

(Juniperus communis), el freixa (Fraxinus oxycarpa), ltom (u1mus

@), 1a falguera reial (-0"*!g_r"g1i".), el corniol (Aquilegia
vulgaris), la prunel.la (Prunella grandiflora ssp.pyrenaica), la
sanicula (sanicura europaea) i e1 lligabosc atlintic (Lonicera peri-
qlymenum), entre altres.

Les Gavarres es troben aI linit o zona drinteracci6 entre
dues grans regions floristiques, la nediterrEnia i lteurosiberiana,
1 totes dues hi s6n representades en la seva flora. Per 1a diversitat
dtadaptacions i preferEncies (sd1, intensitat rruninosa, humltat,, t. l
etc.) es poden trobar variacions considerables de la vegetaci6, amb

aspecte i composici6 dtespEcies ben diferents, en uns quants metres



de desnivell i en superficies reduides.

A les Gavarres la vegetaci6 potencial 6s representada per
' lralzinar i la sureda, comunitats pr6pies de la Lgrra baixa mediterrd-
nia que devien ocupar 1a major part del territori abans de 1tactuaci6
humana, llevat de les fondalades humides i prop dels cursos dtaigua,
on es devien desenvolupar els boscos caducifolis de ribera. Les sure-
des ocuparien els 1locs m6s secs, anb poc gruix de sdl (sobre substrat
granitic) i ben il.luminats, mentre que e1s alzi.nars viurien en llocs
m6s humits i sobre s61s m6s profunds.

La situaci6 acLual, per6 6s forga diferent, ja que degut
a lracci6 humana directa i J.ndirecta, alzinars i suredes sthan vist
.alterats i substituits per conreus, brolles m6s o menys arbrades
amb pins i per plantacions de pins i eucaliptus, que varen proliferar
al final d61s anys setanta. Lradaptaci6 i rendiment dels eucaliptus
6s molt dubt6s i les plantacions tant de plns com dteucaliptus als
l1ocs amb pendent es fa peI sistema de t,errasses que destrueix 1a
vegetaci6 existent i afavoreix 1es pErdues de s61 per erosi6. Actual-

-- ment tamb6, e1s boscos de iibera es troben molt reduits i 1es espEcies
arb6ries aut6ctones, canviades pr altres de forasteres.

c: surera (Quercus suber)

ct: aspecte de ltArbre escorgat
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E1 Suro i 1a seva indfistria

,i1 suro 6s 1a part exter-
na de ltescorEa ci 'alguns arbres,

Phellodendron, Ulmus campestris var.

suberosa, i sobreto'u 1'alzina surera

Quercus suber, QU€ produeix e1 suro

de mi11or qualitat, i aquest 6s re
generat despr6s del seu desprendi-

ment.

Sune.da ert explntad-d

E1 suro estd constituit per un teixit molt 1leuger, por6s

i impermeable, apLe fier a moltes aplicacions, tals com 1a fabricaci6
de taps, soles de sabates, juntes de moEors i carburadors, i aillants
de1 calor i de1 soro11.

El suro es treu de 1a surera (pe1at) i 1es llenques de

suro anonenades pannes de forrna quadrangular srapilen, es premsen

i sraplanen.

El suro de

1a resta es tritura i

El suro que

gr1. ;\quest suro no 6s

mi-11or qualitat es fa servie per fer taps i
setn fan plaques aillants (aglomeraLs de suro).

es treu per pri-mera vegada rep e1 nom de

bo per fer taps.
-re1a-

Sutu.da nzcenlmerll pe-!.arla Sunprla pe-Lada de.,s de la 2 atryz



Quan hom ha tret 1a panna de 1'arbre, queda una capa anome-

nada lrescorpitr eue 6s la capa dtescorga entre 1a fusta i e1 suro.
Aquesta capa queda a ltaire 11iure i genera una capa protectora,
1a c1ova, de naturalesa 11enyosa.

A partir de 1 I escorpit es genera ui.-ia nova capa de suro,
pe1 darnunt de 1a qual es mant6 1a clova.

La primera pelada es realilza quan Itarbre t6 una edat

de 20-40 anys. Ha de tenir una circumferEncia de 60 cm i 1a pela

t6 11oc a 1,30 m de1 col1 de 1'arre1. La pela es realitza en 6poca

estiuenca, aproximadament entre e1 15 de juny i 15 de setembre, QUa

compr6n e1 periode de menys activitat bioldgica de ltarbre. Entre

la pela i lrhivern, ltarbre ha de tenir temps de preparar una capa

prirna protectora de suro que 1tai11i de1 fred. Per tant 6s preferible
fer 1a pela a comengamenLs drestiu i- no a1 flna1. No pot pelar-se

la surera quan bufa molt de vent, ja que podria afectar i rnatar e1

gruix de 1a capa mare, aixi com tampoc en dles de pluja abundant,

doncs e1 tronc i 1es branques mullades s6n fdcilnent atacades per

fongs pardsits. Igualment no pot pelar-se Itany que hi hagut un incen-

di i quan 1a surera ha estat atacada per un lepid6pter aonomenat

Lymantia.

I

Representaci6 d'una pelada de suros.
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A la Peninsula IbErica 1es peles es repeteixen cada nou

anys, excepte en la zona drExtremadura que es fa cada 10 anys i a

Catalunya que sraplica cada L2'L4 anys.

La pela de 1a surera es teaLitza dtuna sola pegar menys

a Catalunya, Galicia i Ronda, que es fa fraccionada en dues o tre
vegades.

Ia producci6 mundial del suro estE prdcticament 1oca1 irlzada

a la regi6 mediterrinia (Paisos Catalans, Itilia, Algdria, Tunisia
i Marroc) i a Andalucia, Extremadura i Portugal, avui en dia e1 primer
pais productor.

A1 segle XVIII amb lrelaboraci6 regular i organitzada de1

xampany a Franga, es va iniciar a Catalunya la indOstria dels taps

de suro a fi de provei.r e1s xampanyers francesos. Durant el segle

XIX es va convertir en una de les indistries m6s florents de1 pais.
Actualment e1 suro del pais no 6s de gaire qualitat (pelades massa

sovint,ejades, descurament de les explotacions....) i cal importar-
1o per a la fabricaci6 de taps. l,a majoria de1 suro del pais es fa
servir per fer-ne aglomerats.

€b pdtoa pnoductons d"e .5u/Lo e) aitaen cop a I'occid.enL dz!. notz
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Fauna

El massis de 1es Gavarres d6na 1loc, a; una extensi6 relativa-
ment ben conservada de bosc esclerdfil mediterrani, que acull unes

comunitats animals de gran interEs per la seva estructuraci6, diversi-
tat i especialitzaci6,

, De tota manera, 1a fauna que domina el nostre territori
i explicitament a les Gavarres 6s de caricter nediLerrani i amb la

rt.presEncia d'importants endemismes ibErics.

Dins lralzinar es mant6 tot al 1larg de lrany un microclima
estabLe. Aquestes caracteristiques sraccentuen perquE, a grans trets,
lralzinar domina a 1a cara obaga de les serralades. Aix6 permet que

en aquest bosc hi puguin viure satisfactdriament organisnes animals
poc adaptats a la vida terrestre i que necessiten certa humitat,
tals com cucs, caragols, tocinetes, etc. i que en canvi fora del
bosc han de fer vida crepuscular i amagar-se durant el dia sota 1es

pedres.

A la sureda, que domina a la solana i a 1a plana, de bran-
catge m6s esclarissat, les espEcies animals es refugien soLa pedres,

troncs caigut,s, escorces, per6 en general s6n m6s termdfiles.

A1s intersticis, sota pedres, e1s troncs caiguts, enmig

del gruix de fullara i matEria 'orgdnica, trobem nombrosos anj.mals

de 1a vida hipogea. En aquests i.ndrets, sthi d6na un microclima que

mant6 una humitat j- una temperat,ura relativament conslants.

El grup n6s ben representat a la sureda, drentre els verte-
brats, 6s eL dels oce1ls. A lrestrat arbustiu, hi prospera 1a nerla
francanent abundant, i e1 pit-roig o reienti, aquest nom6s a les
fondalades m6s humides. Ambdues espEcies exploten trdficament e1

s61 forestal i lrestrat arbustiu. M6s estrictes en Ia seva dependEncia

dels arbusts de1 sotabosc s6n e1 cargolet o ull de bou i e1s talle-
rols, principalment el de casquet. El conjunt 6s completa amb uns

quants ocelLs grimpadors que cerquen el seu aliment a l-es soques

dels arbres, com ara el raspinell comt., el picot verd, i el pica-
soques, aquest tltim molt escEs i local, juntament amb dos consumats

'granivols: el tud6 i el'gaig, a d6s de les malLerengues, essencj-alment

la caibdnera, gue cerquen el seu aliment a Ies branques m6s primes

dels arbres. l,a poblaci6 de rapinyaires 6s potser la m6s notable,



anb lrastor entre les diiirnes i el gamar6s, francament abund6s entre
1es nocturnes. En l1ocs particularment fer6stecs ca1 remarcar la
presEncia, si b6 escassa del duc, que nia al Massis perd amb dificul-
tats, ja que 1i manquen e1s penyals que constitueixen eI seu hEbitat
predilecte.

Tanmateix, entre els mamifers ca1 remarcar e1 senglar,
e1 teix6 i 1a guineu, que sovint exploten trdficament drbes m6s ober-
tes, perd que es refugien al bosc. Tamb6 1a rata esquirolenca i La

geneta s6n m6s o menys habituals, especialment als boscos m6s ve1ls
i amb arbres vorats on instal.lar-se.

A part de la fauna tipica deI bosc esclerdfil mediterrani,
cal destacar la fauna existent de les brolles amb pins i garriga,
que no enumerarem exahustivament, sind que resaltarem espEcies com

la tortuga mediterrdnia, que es fa dificil interpretar si es tracta
realment dtexemplars autdctons. Tanmateix, aquesta espEcie 6s molt
localitzada a Catalunya (1tAlbera i e1 Montsii), per6 espor5dicament

sern troben alguns exemplars aillats que hom creu que han escapat

a la captivitat.

Per finalitzar direm que els coneixements cientifics que

es tenen sobre la fauna de 1es Gavarres s6n encara, minsos i limitats
a uns pocs animals. Hem fet un resum molt concis draquestes recerques.
Cal destacar que des del Col.legi Universitari de Girona, fa temps

que sfestan realitzant estudis bioldgics diversos que tenen com a
objectiu con0 1es Gavarres. Actualment stestd duent a terne a1 Labora-
tori de Zool.ogia 1a recopilacl6 i determinaci6 definitiva de1 material
zooldgic recol.lectat en aquests ecosistemes a les darreres campanyes.

tranElisi draquest naterial, juntanent amb e1s treballs publicats
per altres especialisLes, ha de servir per a posar al dia i si 6s

possible completar 1a fauna de les Gavarres.



La presEncia megalitica

Amb e1 Lerme llegalitisme (pedra grossa) stengloben totes
les construccions fetes amb grans blocs de pedra realitzades a partir
de1 Neolitic l'litja fins al comengament de 1'Edat de1 Bronze (3000-

1500 a C.). No fa referEncia a un periode concret, sin6 m6s aviat
a un fenomen cultural que evoluciona i que es tracta especialment

de "monuments funeraris".

Aquests monuments funeraris construits amb grans 11oses

poden dividir-se en dos g,rans grups, per 1a seva grandiria, construc-
ci6 i significaci6:

Les cistes megalitiques, de dimensions no superiors als
3 metres, i on 1a base de 1a construcci6 i el l1it dels enterrats
6s la roca dura rebaixada. La inhumaci6 srefectuaria des de 1a 11osa

de coberta i reservaria un nombre molt limj-tat de morts (individual
o f aiiriliar) . A les Gavarres se t n coneixen a Romanyd de 1a Selva i
a 1a carrelera de Calonge.

E1s Brans monuments megalitics, anomenats dolmens (lExic
celta) o megilits (16xic grec). Els dolmens es costruien a ltaire
11iure sobre e1 subsdl, i eren de dimensions m6s grans; tot i que

no requerien uns principis arquitect6nics importants, si que calia
una organitzaci6 col.lectlva i- una direcci6 personal per adquirir
un equilibri entre 1es 11oses. La cambra funerdria estava coberta
per una 11osa tan pesantr QUe 1a inhumaci6 no podia efectuar-se des

de dalt.

Nrhi ha diversos tipus de construcci6, relacionats amb

e1 temps, lrorigen i ltespai.

Aixi tenim:
a). E1s sepulcres de corredor, s6n importants a 1tA1t Empor-

da i s6n els m6s ant.ics. Nom6s coneixem un cas a1 Baix Empordd, el
dolmen de Mas Bousarenys-Santa Cristina drAro, amb una cambra Lan

11arga i un corredor tan curt que pot ser conf5s per una galeria
catalana grossa com 1a de 1a Cova dren Dayna.

Pertanyen a una Epoca de1 Neolitic l,litja (3200-2500 a C.)
i sembla que convivien,amb e1s sepulcres de fossa, una prdctica dife-
rent d I ent.errament.



b). Les ga-rlerics catalanes (dites tamb6 galeries cobertes),
segons iisteva, poden ser dividides en dos grups:

b.1). Galeries catalanes petites, QU€ segueixen la linia
de 1a costa, a partir de 1rA1t. EmpordE, amb una forta concentraci6

en 1a zola de 1es Gavarres, per continuar cap l'1aresme. De 20 dolnens

coneguts en aquesta 'i1,oca, 7 pertanyen a 1es Gavarres i 1a maj oria
s6n concentrat.s a Fi-tor.

b.2). Galeries catalanes grosses. Tenen 1a mateixa distribu-
ci6 que 1es petites, per6 s6n molt poc nornbroses. Drunes 7 conegudes

a Catalunya Itany 1964, dues es troben en el terreny de 1es Gavarres.

E1 cementiri dels l,ioros i L,a cova dfen Dayna (a Romanyi de la Selva).
La cova dfen Dayna, un monument megalitic conegut, podria ser un

entremig entre aquestes galeries 1 e1s sepulcres de correrior per

1a seva aproximaci6 a1 dolmen de I'ias Bousareny-Santa Cristj.na dtAro.

Les galeries catalanes s6n consi-derades evolucionades dels
sepulcres de corredor del Pirineu Oriental i drinfludncia francesa.
Tenen una cronologia que pertany a1 Neolitic Final (2500*2100 a C.).
Srest.enen des de1 llaresme fins a ltAuda, en zona costanera.

c). Les canbres simples (dites tanb6 dolmens simples).
S6n e1 tipus m6s nombr6s a Catalunya i es troben totalment escampades

per tot e1 Pirineu. S6n dtestatura gran i tenen 1a 11osa coberta

tan pesant, eue 6s inipossible aixecar-la fdcilment per efectuar La
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"La Cova d'en Dayna". Monument megalitic, galeria coberta, mds important
de.les Gavarres i un dels m6s espectaculars dels dolmens del Pirineu
catatd. Es t'1nic monument protegit i de propietat p1btica d'aquesta
categoria a les Gavarres.
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inhumaci6. Per aquesta circumstinci.a, quasi sempre tenen una 11osa

vertical rebaixada. Nrhi ha de dj-versos tipus, segons la planta de

la cambra. Aixi, 1es de planta rectangular estan molt escampades,

en canvi de les de cambra poligonal, m6s antigues, es coneixen, des

de1 Maresme al Baix Empordd, Puig ses Forques (Calonge) i Tres Peus

(Fitor).
La cronologia correspon a un periode Calcolitic-Bronze

Antic (2100-1500 a C.) i les de les Gavarres s6n considerades m6s

antigues que les de lrinterior.

Com a monument funerari que era e1 dolmen, cal saber que

e1 seu ritual tenia com estima la monumentalitat, la senyalitzaci6
de lrenterrament, ltorientacii i Ia limitaci6. la inhumaci6 col.lecti-
var 0nic ritual funerari emprat en aquesta classe drenterrament,

vindria lligada a una relaci6 de consanguinitat..

Remarquem La possibilitat que aquests monumennts estarien
relacionats amb menhirs -pedres verticals clavades-, a les Gavarres

nt hi ha una bona representaci6: La I'lurtra (RomanyE de la Selva) ,

l4as de la Font (Santa CrisLlna drAro), Sa Pedra Aguda o Pedra de

1es Goges (Santa Cristina drAro) i Puig ses Forques (Calonge), Solen

trobar-se en terreny dolmEnic. Encara que a vegades molt distanciats,
hom e1s t6 com a elements que devien jugar un paper important per

a reunions i.concentracions de caire religi6s i possiblement limitaven
un 11oc sagrat.

AtEs que el fenomen megalitic 6s diorigen pirinenc oriental
i maritim i la configuraci6 allargassada de 1es Gavarres stest6n
des de la cosLa, entre Palafrugell i sant Feliu de Guixols fins el
p1a de Girona, no 6s gens estrany que t,otes les manifesLacions de

caire nregalitic de les Gavarres estiguin localitzats a 1a zona orien-
taI i per ara es desconeix 1a seva presdncia a la zona cenLral i
ndrdico-oriental.

DisLigim tres agrupacions ben diferenciades geogrdficament:

Grup de Fitor i raodalies. Es distingeix per la presEncia
de galeries catalanes (o galeries cobertes).



Grup de Romanyd de 1a Selva. Estd representat per un grup

variat, de dolmens, des de1 sepulcre de corredor, galeries catalanes
grosses i cistes megalitiques.

Grup de Calonge. Format per un altre tipus de construcci6
funeriria, mitjangant lraprofitament de forats del rocam, balmes

i abrics.

Un mapa arqueol6gic que ha elaborat el Servei drArqueologia
de 1a Generalltat de Catalunya recull un total de 205 jaciments loca-
litzaLs a1 Baix Empordd, m6s de 1a meitat dels quals formen part
de 1a zona de 1es Gavarres. Cal remarcar urgentment que 1es zones

dolmEniques de les Gavarres estan en peri11 constant, per ta1 que

se ntestableixi la protecci6.
regut,.

Les Pedres Dret,es dren Reiis han desapa-
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Algat de la galeria catalana de Romanyd de la Selva. Segons "cromlech,,, el
monument en,si t6 un didmetre mdxim de 12 metres I segons t(tmul hi ha
una longitud mdxima de 16 metres.



Sant Feliu de Guixols

' Es la poblaci6 m6s gran de1 Baix Empordi. Constitueix la
capital dtuna petita subcomarca que integra e1" terme propl i e1s

de Castell dtAro i Santa Cristina dtAro, ernplagada entre Ies Gavarres

i Ia mar, ben diferenciada de 1a resta del Baix Empordi, aL qual

fou inclosa en la divisi6 territorial del 1931.

Ltactivitat marinera i portudria ha estat una de 1es grans

fontsderiquesa.@tingu6ungranre11eucomer-
cial des de1 segle XII i fou el primer de la costa N del Principat
(era el port, natural de Girona i de tota la Selva); 1a creaci6 de1

port reial de Palam6s (fi del segle XIII) frenE 1a seva expansi6

i ambdues poblacions hagueren de compartir el seu paper en aquest

espai geogrific.

Lligada amb e1 port,, ha tingut un gran prestigi a Ia pobla-

ci6 lractivitat de construcci6 de vaixe11s. Ja eI L282 es feren vai-
xe1ls per a lrexpedici6 de Sicilia i des del L285 es bastiren unes

drassanes.

La pesca ha estat una altra
pob1aci6, per6 no arribat a tenir mai

Roses.

E1 turisme 1ocal era ja important a Sant Feliu els anys

vlnt i trenta. Els banys de Sant Blm s6n de1 L922, amb banys de mar

calents i club esportiu, que susbtituiren establiments n6s elementals.
A1 1925-30 srobri e1 Passeig I'laritim fins a la punta de Garbi. A

partir deJ. L927 funcion5 el vaixell Barcelona-Sant Feliu per al turis-
me i , a la fi dtaquest decenni, es veieren els priners turistes
estrangers. El ferrocarril de via estreta de Sant Feliu de Guixols
a Girona, inaugurat e1 30 de juny de 1892, amb capital 1ocaL, perdura

fins el 1970; inicialment tenia 39 km de recorregut i e1 Lg24 es

perllongE fins al moll comercial per exportar mercaderies. F6u un

gran servei a 1a comarca i a 1a indfistria surotapera.

La clutat de Sant Feliu de Guixols es troba a 4 m draltitud,
a1 fons de la badia deL seu nom, entre ei tur6 del Moli de les Forques

i el de Sant Elm, a1 NE'del monestir que li doni nom, davant el port.
El nucli medievaL stexpandi a llevant del monestir i encara eL gran

activitat tradicional de 1a

1a importEncia de Palam6s o
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conjunt dredificis del cenobi, sratga en un dels seus extrens, fora
del recinte murall-at. Aquest recinte, ai.xecat al segle XIV, tenia
13 torres i 5 portaLs. Dins draquest espai hi ha 1a Plaga Major de

planta irregular i porticada en part' anb 1a Casa de 1a Ciutat. La

majoria dels carrers s6n estrets i fornen raconades especi.alment

a ponent (carrer de 1a Volta, .baixada del PonL etc.). A la resta

abunden Les il1es de cases quadriculades anb carrers rectilinis.
E1 conjunt t6 un indubtable interEs arquitect6nic, nalgrat que e1s



elements antics conservats s6n escassos.

El monestir benedicti de Sant Feliu de Guixols, un dels

m6s importants de1 pais i que dond nom i
documentaL per primera vegada ltany 968,

del document que ja feia anys que existia

vida a ia pob1aci6, apareix

i sembla ser pe1 contingut
i tenia extenses propietats

per la va1l drAro.

Sabem que ltany 881 encara no existia ja que un docunent

de Carlonan concedeix al bisbe tle Girona dominis a la val1 drAro

i no menciona el monestir.

Per tant la seva fundaci6 daLa de la primera meitat del

segle X.

Cap el 1117 hi hagu6 un problema anb el conte Ramon Beren-

guer III que intenti anexionar-lo al de Santa Maria de la Grassa

en terres occitanes, encara que no reexi. A finals de1 segLe XI el no-

nestir era propietari dtuna gran extensi6 que ocupava tota 1a val1

de1 Ridaura i srextenia a molts indrets del Baix Empordi i la Selva,

i un segle despr6s fins a lfilla de llallorca per la seva participaci6
en La conquesta.

Entre eI 1181 i 1200 es formE a lrentorn de1 monestir,

Ia vi1a, la jurisdiccf6 de la . quaL estava repartida entre el rei
i lrabat. Aixd provoc5 a la L1arga molts problemes.



A1 segle XVI, passd com e1 monesLir de i'iontserrat a dependre

de la Congregaci6 Benedictina de Valladolid i els abats foren tots
foranis.

El 1855, durant lrexclaustraci6 hi havia 24 monjos i 4

beneficiaris.

Actualment e1 conjunt de lredifici 6s un complex dredifica-
cions, des de lt6poca preromdnica fins a1 segle i.\III,6poca en que

stinicia una importantissima reforma que no sracaba iiiai.

dr6poca medie-

flanquejada per

torre de1 Corn

la Porta Ferra-
q.ue f ou desco-

Lresgl6sia fou totalment transformada a1 segle XIV i ara

en queda e1 tram de ponent de 1a seva nau, amb volta de can6.

- :rr-: =F:iaffimEit-i;ipoitant del conjunt- -Es 1' adom€iiiHa-: {grfs--:r: -

Ferrada, que 6s en realitat una porxada formada per tres grans arca-

Els elements m6s importants que es conserven

va1 se situen a ponent de 1resg16sia, la qual 6s

la torre de1 forum, a1 costat de tranuntana i per 1a

al costat de mitjorn i presidida pe1 porxo conegut con

da, que estava tapada per diverses construccions fins
berta ltany 1931.

Sant Feliu de. Guixols..
Un detall de la Part suPe.
rior de la Porta Ferrada
(foto: F. Tur)
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des dracusada ferradura que descansen sobre columnes amb capj-tells,
a un cosLat. hi ha un altre petit arc i per ltalt,ra banda sembla evi-
dent, que el conjunt. continuava.

E1 pis superior 6s format per Lres grups de finestres trifo-
rades i una arcada, aquestes finestres s6n Lamb6 clarament ultrapassa-
des. El conjunt 6s coronat per un fris drarcuacions llombardes amn

mEnsules esculpides.

La seva construcci6 sembla no posterior a 1a primera mej.tat

de1 segle X encara que caldria una m6s acurada exploraci6 arqueoldgica

Xavier Barral diu que no 6s anterios a1 segle XI i ldarcel Durliat
lrha atribuida al segle XII.

Sant Feliu de Guixols ha tingut una gran personalitat poli-
tica i cultural, potenciada des del segle XIX per lrobertura vers

Europa que comport5 la indfistria surera, que es manifesta en el gran

nombre de fi1ls destacats que ha donat en diversos camps. Citarem

entre els m6s important al periodista Agusti Calvet i Pascual que

signava IGazj-elrt (1887-1964), que convrti rrla Vanguardiatt de Barcelona

en un dels miLlors diaris del pais a 1a fi de la Primera Guerra I'lun-

dial i escrivi una vasta obra, brillant i l0cida, apassionada pels

valors de lrhumanisme europeu. Destaquen els llibres de records i
de viatges que dedicd al Sant Feliu de1 XIX, tUna vida del vuit-cents"
(1953) i "Sant Feliu de la Costa Biava'r (1963).

Lrambient musical de Sant Feliu fou tamb6 important. CaI

destacar e1 gran nfisic JuIi-carraraj-Arhoix (1875-1925) que doni

a 1a sardana la seva definitiva qualitat, i que converti la cobla

en una formaci6 apta per a la mfisica de la n6s alta categoria. Rellot-
ger dtofici, malgrat ltescassa formaci6, tingu6 una intuici6 i una

tEcnica extraordindries, acompanyades dtuna gran sensibilitat; assoli-
ren una gran popularitat 1es sardanes fiLa Fadail, ttl,licorellatt, ItA

en Pau_ Casalsrt, ttNydiatt, ttJunytt, ttPastoralrt, ttlsabeltt, eLc, moltes

drelles divulgades per la cobla rfla Principalt' de la Bisbal.



Ca1ella de Palafrugell

El barri maritim de Ca1e11a de pa1afruge11, si_tuat a 1a

costa, a uns 3,5 km de 1a vi1a, es comengd a poblar a la fi de1 segle
XVIII (abans hi havia botigues de pescadors) i fou e1 port de cabotat-
ge de 1a vila (exportaci6 de suro manufacturat, especialment des

de mitjan segle XIX) i 6s ara un important centre turist,ic. E1 nucli
primit,iu es troba davant les platges dren Calau, e1 portb6 i Malaspi-
na. Resten elements drarquitectura popular com les voltes, davant
e1 Portb6, carrer porticat i cobert imitat en altres indret,s, i algu-
nes cases antigues de pescadors; es destaca Can Calau, conservada
en e1 primitiu aspecte pe1 col.leccionista barceloni ldanuel Rocamora.

Lresgl6sia de Sant Pere 6s un edifici modern, iniciat e1 1gg4. A1

darrer quart del segle XIX es formE el barri dtestiueig de1 Canadell,
que ha conservat en una bona part e1 seu caricter, i al comengament

del xx e1 de sant Roc o els canyars, alhora que stexpandia molt el
nucli primitiu. Entre 1es cases edificades posteriorment es destaquen
e1s xalets Bertraq ,i vila (avui de1 violinista Xavier Turull), obra
de ltarquitecte Duran i Reynals. Entre Calella i Llafranc hi ha la
casa dita la Marineda, feta pels industrials surers Barris, amb jar-
dins projectats per J.Mira1be1l, avui molt alterats. Stha conservat
el passeig de ronda, vora el m€lrr- que porta de Calella a Llafranc.
E1 paisatge de 1a rodalia de calel1a ha estat mo1t. malmEs per 1ra11au
de construccions. Es interessant eI cami que porta a1 Golfet, integrat
en 1a vegeLaci6. Des de L967 se celebra a Calella un festival de

cant drhavaneres que ha tingut un Exit creixent i que ha estat imitat
en altres indrets de la costa i de ltinterior.

Entre ca1el1a i tlafranc es basti a partir del L5g7 (any
que donE el permis eI batlles general de Catalunya) una torre de

guaita i defensa, la torre de Ca1el1a, construcci6 ferrenya amb cos
inferior de planta circular i part alta semicircular, atalussada,
que tarnb6 servi de pres6. Avui ltenlletgeix un casalot construiu
a 11evant.



Cap de Sant Sebastii

Situat a prop de1 barri maritim de T?mariu, mant6 a dalt
de1 promontori , Lorre rle guaita
bastlda a partir de1 1445 a1 caire de1 cingle dit e1 salt de Roma-
boira, amb plant.a de semicercle a11argat. A 1a part abixa hi hagu6
1a primitiva ermita de Sant Sebastid i e1 primer ermitd fou Jaume
Corbera (citat en una carta de 1a reina i'laria de Castella de1 1442).
A conseqiiEncia de 1a pesta de 1650-51 hom decidi de construir 1a
nova esgl6sia i una hosteleria i 1es obres comengarem e1 1707.

Lractual ermita de sant sebastid, adossada a 1r!,j oe la
torre, 6s un notable exemplar d,termita barroca marinera, d,una nau
i capelles laterals (fou destruida a1 1936 1a curiosa imatge clel
sant, vestlt attla Frederi.ca", moda de1 temps de Felip v, que segons
tradici6 havia regalat e1 capiti Antoni Barce16, a qui 1a torre rie
guaita havia ajudat sovint en 1a seva 11uita contra 1a pirateria),
entre la capella i 1a gran hosteleria, amb amples terrasses dominant
e1 magnific panorama, hi ha un pati interior, interessant mostra
de lrarquitectura popular barroca.

41 segle xrx hom const,rui e1 far de sqljglgsiE., inaugurar
e1l,d57,obrade1|enginyerJosep*..G(modernitzatell9o4,
que es converti en aerofar); sern conserva lrantiga maqui_ndri_a, que
funcionava amb petroii. T6 1a qualificaci6 de far de primer ordre
i 6s e1 m6s potent de1 litoral mediterrani peninsular. A l,ermira
de Sant Sebastii han tingut una llarga tradici6 e1s aplecs i reunions
de gent pagesa i marinera de la contrada, que es mantenen en part,
encara.



Val1-11obrega

Aquest municipir eu€ tE una superficie de 5132 klrr.z, ocupa

bEsicamenL una sola va11 que, orientada de NW a SE, baixa dels modes-

tos contraforls dels confins de Fitor.

Aquesta conca hidrogrdfica queda bifurcada en la seva capga-

lera. l,a part m6s extrema perLany a les terres de Fitor. Aquestes

terres limiten tot el sector M,/ de Ia val1. Els vessants de1 N i
NE queden tancats per una lIarga serra euer iniciant-se en el punt

m6s septentrional del terme (puig B1anc, 256 m) davalla suaument

en direcci6 SE on e1 puig Sacabra (2L7 m), e1 puig Agudell o dfen
Fela (199 m) i el puig dren Gotes (102 m) en s6n 1es elevacions m6s

representatiyes. E1s contraforts del Montagut (269 m) i del puig

Antoniet (L52 m) limiten el sector S-SW de 1a va1l, a1 terips que

serveixen de fita amb el Lerme de Pa1am6s.

Es tracta, doncs, dtuna vall closa i. arrecerada amb vessants

molt inclinats i sovint abruptes on aflora en molts punts la roca
pissarrenca que pren, segons els indrets, un to rogenc semblant a1

rove11 ferrugin6s. Aquests forts pendents deuen haver dificultat
lrestabliment humi i actualment nom6s dues masies, Can Massa i Ca1

Cabr6, han aprofitat e1s petits replans del seu interior. la primera

situada en el fondal, just a la base de1 contrafort que parteix la
va11 i on stajunten 1es torrenteres que formen 1a riera de Va11-11o-

regala segona m6s encinbellada, situada en un petit repli de1 vessant

dret, de la vall. Prop de Can Massa, en els vessants de tramuntana,

staguanta encara, mig derruida, Itesgl6sia ve1la de Sant Mateu de

Vall-1lobrega, drestil romdnic, segurament de1 segle XI. Es dtuna

nau capgada per un absis semj.cj.rcular. La coberta 6s esfondrada.
Ltinterior 6s un gran munt drenderrocs coberts per la vegetaci6.
En e1 frontis resten 1a porta drun arc, despr6s modificada, i una

finestra dresqueixada interior, tapiada. A la part superior hi ha

el basament druna espadanya. En e1 mur de migdia hi ha tres finestres
de doble biaix. Lrfinica finestra de lfabsis tamb6 era de doble es-
queixada, perd no conserva ltarc. A1 mur de tramuntana hi ha tres
fornicules. Lraparell 6s de petits carreus de llicorella ma1 talats
i e1s murs sense ornamentaci6 s6n lligats a les cantonades amb grans

carreus ben escairats de terra sorrenca. E1 temple 6s emplagat en

un indret poblat des dtantic.



El primer nucli habitat es troba on 1a vall comenga a obrir-
se. Unes 10 o L2 cases formen un carrer6 al costat esquerre de la

riera, s6n les cases del Raval de Da1t. A pocs metres la val1 stobre

sobtadament en direcci6 a llevant i a migdia. B1 terreny esdev6 p1a-

ner, amb un clar predomini dels conreus. Un kil6metre escds separa

e1 Raval de Baix de ltanterior; aqui. unes quantes cases starrengleren

vora 1a carretera. Hi ha tamb6 lrAjuntament, que presi.deix una ampla

plaga, i lfesgl6sia nova (1669) dedicada tamb6 a Sant Mateu.

Ltetimologia del nom de1 poble ha estat objecte dthipatesis

molt diversificades. En una monografia de ltany 1975, despr6s dtal.1u-
dir a la coloraci6 rogenca de 1es terres de la contrada, hom arriba

a una conclusi6 que sembla prou convincent. E1 topdnim deriva dtun

pristi llati |tVallis Rubrica" que significaria "Va11 Rojart (o rrVall

de Terra Roja'r).



Fitor

Ltantic municipi de Fonteta d'una extensi6 de 23,96 km

estE situat als vessants nord-orientals de 1a serra de les Gavarres.

ComprEn un sector bastant planer, en contacte amb 1a plana del Dar6,

on hi ha el poble de Fonteta, molt prdxim a 1a Bisbal drEmpordd.

ComprEn a m6s el poble de Fitor, el veinat drAbellars i ltantic poble

de Torroella de I'lont-ras.

E1 poble de Fitor, en plena serra de les Gavarres, 6s un

1loc de poblament dispers que stha anat, abandonanL a causa de lrescas-
sa rendabilitat del bosc, de 1a manca de serveis i bones comunica-

cions. La majoria de les masies, emplagades en clarianes de1 bosc,

vora els rierols, han passat darrerament a mans druna sola familia.
Can Plaja 6s 1tlrni-ca habitada permanentment per masovers. Les altres
s6n en proc6s de ruina, excepte Ca1 Carrony i el Mas Estanyolr Qu€

han estat arranjades per a segona residEncia. A1 l1oc tingueren domini

els bisbes de Girona i els senyors de Palau-saLor.

Es digne de ressaltar ltesgl6sia parroquial de Santa Coloma.

Sabem per un document del 29 d,e gener de1 948 que eI bisbe

Gotmar de Girona amb altres prelats i gent de Ia contrada, consagra

lresgl6sia de Fitor.

Posteriorment 6s esmentada en algun document i nomenclator

diocesi. E1 1984 stinicia pna campanya de restauraci6 actualment,

finalitzada.

T6 una estruc-
tura complexa, fruit
de diverses reformes

i ampliacions.
E1 seu aspecte

actual 6s e1 drun edifici
druna nau coberta amb

vofta de can6 -de perfil
apuntat- i reforgada
per un arc toral. Es

rematada a llevant per

un ibsis semicircular
construit en evident
ttopus spicatum,. A1

Santa Coloma de Fitor. Planta del conjunt de I'esglesia, a
escala 1:200 (planta: Ll. Bayona-Servei de Conservaci6 de

Monuments de la Diputaci6 de Girona)



Santa Coloma de Fitor.( vista exterior de I'esg16-
sia des de llevant,

A1 cant6 de tramuntana hi ha 1a torre campanar de dos pisos,

el primer de finestres senzilles i arcs ultrapassats 6s de lr6poca

primitiva de lresgl6sia i un segon amb finestres geminades, frisos
i arcuacions llomburd"", obra del segle XII.

A llevant del campanar hi ha un segon absis igual a ltante-
rior, perd construit sense ttopus spicatum[, de construcci6 posterior.

Possiblement la volta actual substitueix una de m6s antiga
i ultrapassada.

Hi ha fragments de decoraci6 mural.

Lresgl6sia conserva un retaule barroc amb escenes del marti-
ri de la patrona, del qual e1s plafons m6s interessants van ser robats

el 1978. Lrestiu de1 L972 va desaparEixer, tamb6, una gEbia de ferro
que hi havia penjada druna aLzina, vora 1tesg16sia. Nthi havia hagut

dues m6s on havien estat col.locats eIs caps dels bandits que 1817

mataren el rector de Fitor i saquejaren la rectorj.a. La ldpida sepul-
cral del rector, qu" conta 1a seva morL en 1lati macarrdnic, es pot

veure al llindar de lrentrada de 1tesgl6sia.

Les masies m6s notables de Fitor, que encara romanen dempeus

s6n dels segles XVII al XIX. Can Plaja t'6 un portal de gran dovellat-
g€. Can Calc int,eressants voLtes i arcades a la pa,rt, baixa i, vora

la casa, un pou de glag. Can Torroella 6s un. nas enormer gua ha comen-

gat a arruinar-se.



"Mas Estanyet", Fitor. Galeria catalana petita.
Descobert per Joan Botey i restaurat per
L. Esteva, l'any 1969.

A Fitor hi ha el nucli dolmEnic m6s dens de 1a zona de

1es Gavarres; actualment srhi coneixen dotze meg51its. E1 dolmen

dels lreqs !eus, a 1a serra de 1a Ca19, 6s conegut d'antic i e1 m6s

gran; a 1a mateixa carena hj- ha el de Tres Cai-res i el de la Serra

de 1a CalE. E1 dolmen de 1a Roca de 1a G1a 6s a1 cim del puig de

1a Vinyassa, el de 1a Vinya Gran, en un repli de Puig Vidal; el de

la Serra Mitjana vora e1 portell de Sant Jaume; 1a Taula dels Tres

Pagesos, prop de la riera de Cavorca i eI cami de la Ganga; e1 dolmen

del Llobinar, a1 puig d'aquest nom no 11uny de Can Pulg; e1 de1 Mas

Estanyet, vora aquesta casa, 1 1a cista dolmEnica dten Botei al NE

de lranterior. Darrerament stha descobert i estudiat un nou dolmen.

A Fitor hi ha restes dtun antic forn de vidre, QUe actualment encara

ho ha estat estudiat.

Santa Coloma de Fitor. Capgalera exterior de l'esgl6sia, on 6s perlectament visible
I'opus spicatum (foto: A. Borbonet)



Castell de ViLa-romE

Aquest castell fou en e1s pri.mers temps de lredat mitjana,

e1 nucli m6s important de ltactual Lerme de Palam6s i on hi havia

la parrdquia. Es documentat per primera vegada ltany 11"61 possiblement

el lloc ja era habitat en 6poca visigdtica i molt probablement, romana.

Sembla que e1 L272 el castell passa a ser propietat dels

bisbes de Girona i que fou acabat de construir per Bernat Amat de

Cardona, cosi del comte dtEmp0ries. llentre que e1 L279 Pere II drAra-

96 comprava el 1loc de Palam6s a1 bisbat.

Castell de Vila-romi. Vis-
ta de la torre mestra del
castell, amb el mur de mig-
jorn, el m6s ben conser-
vat. A la seva base hi ha
una cambra rectangular,
coberta amb volta de can6
(foto: F. Balti)



Les relacions, pero sresLroncaren i Vila-romE tenia per

missi6 defensar el l1oc de Palam6s si calia.

Durant, e1s segles posteriors sthi feren moltes reformes
i en 6poca moderna passi a possessi6 dels ducs de Sessa.

Lfany 1812 durant lrocupaci6 francesa, hom f6u volar el
castell de Vila-romd que quedi en ruines fins e1s nost,req dies.

E1 castell estava format per una torre i algun altre edifici
envoltats druna muralla, de 1a torre queda actualment una cantonada
druns 11 cm dfalgada amb uns murs de 125 cm de gruix i en algun 11oc

t6 fileres dfttopus spicatum". -

Srha conservat altres restes de 1es depend6ncies i. de1

recinte, i sobretot un pany de paret de 12 m a 1a fagana de tramuntana
amb espitlleres.

Restes de l'edificacio del castell de Vila-roma, la qual mostra merlets i t6
. rengle.s d'opus spicatum.
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Sma. Verge Maria

xx'
IX

Mare, ftegina i Senyora,
us proclanra el nostre cor:
Si laca not lra prolcca ot..
Vcrlc Atrtiaptt dc Bcll-llocl.
Arnfora que vessa a dolts
la gricia de que esteu plena;
el nr6n enter de genolls
agraeix la vostra ofrena,
que us fa ser Corredemptora,
tot dient .L'esclava s6c,.

SIGUEU...

Com una humll vloleta,
flor la m6s gentil I bella
Ita florit la vostra pleta,
que ds parr6quia, i ds capella,
i ds estrella guiadora
en el cor d'eix frond6s bosc.

SICUEU...
Visitant vostra cosina,
ple de goig, el Precusor
salta en la nraterna sina;
tanrbd vostre poble a chor

Ootit .[^"

tts aclarna arnb vetr sonora
vcll i notr ternps que farr ioc.

SICUEU.,.

Vostra llar fou lusteria,
troq de cel dins urra vall;
feu que aqul cada rnasia,
per sa fe i per sorr trcball
pugui apartar a tothora
els atacs del vici eixorc.

SIGUEU...

Al quedar Jesfrs al terrrple
per tres jorrrs l'haverr brrscat;
seguint vostre sarrt exerrrple,
si a Crist perdern pel pecat,
busquern-lo serrse denrora
err qualsevol tenrps i lloc.

SIOUEU...

Dins d'aquesta pagesia
sou el ntds preuat tresor,
causa de dolga alegria,
que esporrgeix el rrostre corl

De tota la rodalla
sou la lorrt de la salrrt;
ttirrgri dels qui err V6s conlia
crr el nr6n lrrai s'ha perdut.
La rualura colpidora
davant Vds res pot lanrpoc.

SIGUEU...

El nralalt i l'atligit
rrs criderr arnb cor scrrzill;
conr nrare al capqal dcl llit
en les lrores de perill,

finriosa flssumxclti al cel

Bisbat de Girona

Err eix poble I sa comarca
que horrra la vostraAssrrrupci6,
guardeu-ll sempre la nrarca
de tan tendra devoci6;
per gaudir conr V6s, Senyora,
al final I'eterna sort.

SIGUEU...

Ajudeu-nos, grrn i.nyom
Sigueu senrpre nostre nord
Si Tact nootrt proacclor.
Vcrlc Auaaptt dc BcII-llocL.

9roy cho' 
'

Mare rttds bcrtefaclora I lrretllcirra grrarldora
rto la trovarenr errlloc. I sou V6s, o Verge del Bosc.

srGUEU... I SrcUEU...

Dorreu pluja ats nostrecanrrr, I 
"n 

les nits de gran tempesta
vetlleu el rtostre grarrcrl I conlpadirr als navegants.
guardeu-nos de pedra i llanrps, J qrre lran d'irrclirrar la llur testa
i avaricla del.diner. i al revolc d'orres gegants;
De la nostra mort en I'hora ] corrr briixula guiadora,
encar que ho nrereixcrrr poc. i corrdulu-los a bort port.

srGUEU...l srGUEU...
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GOIGS EN

AMB ELS QUE APLAUDEIX I

VERGE I

SANTA COLOMA
Et POBI.E DE FIIOR DEt BISBAI DE GIROT{A

El Gentil de rbbia ple
I confrls amb el miracle
No fa cas d'aquell obstacle
I amb foc cremar-vos pret6;
Mes la vostra viva fe
Canvia en goig aquell ardor. etc.

Apurat tot son deliri
Vos degollA aquell infidel;
I Vcis volA,reu al cel,
Amb Ia palma dei martiri,
Per a lograr en lo empiri
Els abrassos del Senyor. etc.

Al fldel que a vds s'encomana
I vos invoca amb devoci6
En tota tribuluci6
Li alcancau el qud us demana
Premiarrt la fe cristiana
Dels que us preg'an de bon cor. etc.

', Amb una ferma esperanca
Gent del pla, muntanYa i mar,
V6nen tots per implorar
Remei que per v6s s'alcanqa;
Per.vostres devots fiarga
Feu davant del Salvatlor. etc.

Tenint grilcia especial
Contra pesta, pedra i foc
Gran Verge, S"nyora, est Iloc
Deslliurau-lo de tot mal;
Ja de temps immemorial
Sou Patrona de Fitor. etc..

Ja que del Divino Amor
sou bella i mansa Paloma
Als devots, Santa Coloma,
Dau-los &mparo i tavor.

B. tlt digni, eJJtci,amur prlrnissi,onibu,s Ch'risti'

OREMUS
Indulgentiamnobis quasumus, Dom,ine, Beata Columba T/irgo et mart'ir imploret, qua ti,bi

gratasempereeoti,titetmeritocastitatiscl,tuaproJessiineoirlule. Per D. N. f. C. B. Amen.

ALABANCES

SUPLICA A LA SEVA PATRONA

MARTIR

Ja que ilel Divino Amor
Sou bella i mansa Paloma
Als devots, Santa Coloma,
Dau-los amparo i favor.

Senona Ciutat famosa
Vos donb clar orient,
Noblesa en el naixement,
Excel'lent i molt llustrosa,
F6reu en extrem hermosa
Digna vergc del Criador. ete,

En la Fe Santa i Divina
Fdreu prest adoctrinada,
En la virtut confortada
Que a tots al cel encamina;
Vostra infbncia clavellina
Fou de cetestial olor. etc.

Com ei sol il'luminava
Vostra llum, casta Donzella
I com del nord. elara estrella
A molts fidels al cel guiava;
En el Paradls estava
L'es{era de vostre amor. etc.

Botla Reial Yos proposa
L'Emperador Marc Aureli
Si abandonau I'Evangeli
I la vida virtuosal
Perd v6s molt animosa
Confoneu al seductor. etc.

Ofbs de vostra enteresa
Manb el tirh malvat' 
Que en un lloc tle iniquitat
Es perdi vostra puresa,

-Fou en va, iloncs amb bravesa
GuardL un'ossa vostre honol. etc.

I f . Ora Pro nobis, Beata Colwtnba.

<Goiqs dcl Bisbdt de Girona>> N." 325.- Col'leccid Trpoonerra nnEnAs: GrnoNl. - Anv 1950.



bifurcació prop d'una gran olivera

per la branca esquerra.

esquera deixem el Mas Lletra que

separat del camí el qual seguim

TEMPS

HORARI

00,00

00.05

00,07

00.11

00,12

00,17

00,27

00,28

PARCIAL

00,00

00,05

00,02

00.01

00,05

00,10

00,01

ITINERARI

S'inicia la sortida des de la plaça de l'església

de Vall-llobrega. Caldrà seguir un petit tram

de la carretera en direcció a la dreta fins

els Quatre Camins. A la nostra esquerra deixem

un pont de l'antic camí amb una creu.

Som a la cruïlla dels Quatre Camins. Agafem

el carni de la dreta que continua essent asfaltat.

Travessem el pont de la riera de Vall-llobrega,

en aquest punt deixem el camí asfaltat i un

trencall a l'esquerra que ens duria a la

urbanització del mateix nom. Tot seguit agafem

el trencall esquerre d'un camí de terra que

puja.

Arribem a una

seguim de dret

A la nostra

queda un xic

per la dreta.

Deixem enrera els conreus que ens han acompanyat

des del començament, ens trobem en una múltiple

cruïlla de camins en la qual primer anirem

cap a 1 1 esquerra i tot seguit cap al dreta

per un camí que puja tot endintsant-se a la

zona boscosa. El camí comença a pujar de dret

per la costa dlEn Clova situada als vessants

del Puig Agudell.

En plena pujada el camí bifurca i seguim per

la branca dreta. El camí que deixem a llesquerra

continua cap a la Creu dlEn Marull, tot seguint

la carena i es dirigeix a Fitor.

Immediatament assolim el collet de 11 Agudell

i el creuem tot davallant per llaltre vessant

de la serra. A la nostra esquerra, des del

collet, tenim una magnífica vista sobre el

mar i Palamós.

.......



TIORART PARCIAL

00,31

00,34

00,03

00,03

Arribem a una bifurcacj 5 i seguim per la branca
esquera que baixa.
El cami descriu un revolt i creLra un torrent
A 1r altre costat enlairat i a 1a dreta ens
queden 1es rurnes drun mas.

Tornem a ser en un altre revolt creuant Lrn

torrent afluent de1 Torrentb6, e1 cami puia
en direcci6 a1 mas

Ens trobem al Mas Volorda. Es tracta drun
mas derruit situat en un repli dels vessants
de 1'Agude11 dins e1 territori de Fitor. Seguim

un cami que puja suaiment per lresquerra.
Ens trobem en una cruilla senyalitzada, seguim
en direcci6 a Fitor fins a assolir el punt
m6s alt de 1a serra.
Ens trobem en una cruilla mfrltiple en 1a qual
agafarem primer un cami a 1a dreta i seguidament
un altre tamb6 a la dreta que planeja, ens

dirigim a1 dolmen de1 Mas Estanyet.

Dolmen del mas Estanyet

a del cami ens queda el dolmen de

Seguint e1 cami en la mateixa
a Ia primera bifurcaci6 a 1a dreta
acba e1 cami per un corriol entre

trobariem a1 cap druns vuit-cents
un altre dolmen menys espectacular

rEn Botey: eue no visitarem. Tornarem

mateix cami fins arribar novament

a.

00,36 00,02
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HORART PARCTAL

00, 59 00,02

01,10 00,03

01,01

01r04

01,07

01,15

01,16
01,19
o1 ,21

ol ,22

0L ,30
OL ,32

00r02

00,03

00,03

00r05

00,01"

00r03
00,02

00, 0L

00,08
00,02

Arribats novament a aquesta cru1.lla agafem

ara e1 primer cami cap a 1a dreta que baixa
i es dirigeix a 1es Planes drEn Torruella.
Deixem a la nostra esquerra una plantaci6
dr eucaliptus, el cami va pujant i planejant .

Ens trobem en una bi-furcaci6 i seguim per
la branca dreta.
Sj-tuats en una cruilla amb indicadors seguim

recte dej-xant els dos camins de lr esquerra,
un dels quals ve de Va1l-llobrega.
En comengar Lrna nova plantaci6 d'eucaliptus
ens trobem amb una nova bifurcaci6, nosaltres
seguim per lresquerra tot vorejant lresmentada
plantaci6.
Anem a sorti.r a L1n ample cami
per lresquerra en direcci6 a Fitor.
Deixem un trencall a 1a dreta.
Deixem un trencall a lresquerra.
Novament deixem un trencall a

a la dreta del cami ens queda 1a

Les Planes situada a les Planes de

Un xic m6s en11i a ambdues bandes

ens queden e1s camps de 1es planes.
Deixem Lln trencall a la dreta. Per 1es vores
del cami trobem alzines sureres.
Deixem un trencall a la dreta.
Arribem a una cru1lla que t6 forma druna rudi-
mentlria placeta, sranomena el Sapli de Ses

Bruixes. A lresquerra deixem un cami que ve

de Vall-llobrega i passa pel Mas Cabr6 i 1a

Rocacorba, estrep "o"'6= que sraixeca en eI
contrafort central de la vaIl, cim des de1

qual es pot gaudir druna panorimica excel'lent
de la plana i el 1itoral. Nosaltres seguim

el cami princi-pa1 tot recte en direcci6 a

Fitor.
Deixem Lln trencall a lresquerra que porta
a 1a Caborca i al Co1l de la Ganga.

Novament per 1r esquerra serns ajunta un cami

que ve de Pa1am6s, seguim de dret cap a Fitor.

que segLtl-rem

I esquerra,
barraca de

Torruella.
del caml

01,35

01,39

00r03

00, 04



HORARI PARCTAL

01,40
01,46

00,01
00,06

Deixem un altre trencall a lresquerra.
Ens trob em en una crur11a, a ltesquerra deixem

el cami de Mas Puig j- Mas Juanola, nosaltres
seguim recte cap a Fitor. A1 cap de poca

estona podem entreveure dj-ns de1 bosc, a 1a

nostra esquerra, el campanar de Fitor.
Situats en una bifurcaci5 en la qual ens trobem
amb senyals de1 GR deixem e1 cami de la dreta
que ve de Can P1aja. Nosanltres anem per lres-
querra seguint e1 GR. En deixar eI bosc apareix
davant nostre, situada en un petit pujolet,
la parrbquia de Fitor.

0t ,52 00,06

01,59 00,07 Ens trobem a 1. esgl6sia de Santa Coloma de

Fitor que consta de dues naus semicirculars
construr-des en 6poques dif erents. La m6s antiga
6s 1a situada a mi-gjorn que fou construrda
amb l1oses de pissarra sense treballar, formant
en la part exterior fj-lades d'espiga. E1 campanar

6s una torre de planta rectangular, de dos

pisos, amb coberta piramidal. Aquesta esglesia
6s citada en Lln document del 1279 perb part

de la construcci6 , de tipus rominic, podria

datar de1 segle X. Despr6s de visitar 1a parrbqui
remprenem 1a ruta tot baixant cap

de1 Rector, avui un pradell abundant
a lrhort

de romegue-
1' esgl6siares, deixem a 1a nostra esquena

i creuem el camp en d1recci6 sud per anar

a trobar el GR que segui-rem.

Esgl9sia de
Sanla Coloma
de Fitor

I

I



02 , 18 00,07

HORARI PARCIAL

02,06 00,07 Som a les ruines del Mas Puig, situades dalt
dtun p1anell a la nostra esquerra, nosaltres
anem seguint el GR.

A banda i banda de1 cami ens queda e1 camp

anomenat del Llobinar, tot just passat aquest
camp agafem un corriol a 1a dreta que eI voreja
gaireb6 fins a la meitat j- aleshores gira
sobtadament cap a lresquerra per endinsar-
se al bosc.
A lresquerra del cami i dins del bosc trobem
la roca de les Cassoletes on hi ha gravades
nombroses casoletes i un petit bassi escantonat.

02,ll 00,05

02,L9 00,01 El cami sracaba i ens deixa al dolmen de1

Llobinar, monument megalitic excavat per lrar-
que6leg guixolenc Lluis

02,28 00,09

Esteva. EI material trobat en aquest 1loc
es guarda al Museu Municipal de Sant Felj-u
de Guixols. Tornarem enrera fins retrobar
e1 cami del camp del Llobinar.
Situats novament a1 cami el seguim per la
dreta que baixa per la costa drEn Grau i srendin-
sa a la fondalada fins a 1a riera de Fitor.
Creuem e1 Torrent de la Font seguint per la
branca esquerra de 1a bifurcaci6 que puja.
A 1a banda esquerra de1 cami, en una placeta
protegida per uns quants arbres centenaris,
hi trobem la font de Fitor. Se segueix amunt

fins a assolir eI Collet de Ia Ganga.

Situats al co11et i en una cruilla amb indicadors
agafarem 1a branca de lresquerra que puia
i careneja en direcci6 a Fitor per 1a carena
de1 Garrigar. Novament ens trobem amb extenses
plantacions dr eucaliptus.
Deixem un trencall a lresquerra que duu al
camp anomenat dren Camanci.

Ens trobem en una crui.lla amb j-ndicadors,

anem cap a lresquerra en direcci6 al Mas Ribott
Arribem a un cami el qual seguim per la dreta.
Assolim e1 Mas Ribot que es troba forga ma1m6s

i embardissat, som ara al terme de Calonge.

02,43 00,02

02 ,36

02 ,41

03,04

03,08

03, 11

03 ,12

00,08

00,05

00,2L

00,04

00,03
00,01



HORARI PARCIAL

03, 18 00,06

o3,29 00, 1 1

o3 ,47 00, 18

03,52 00,05

Seguim pe1 mateix cami- que re'nj.e:nr.

Just abans dr arr j-bar a una b j Frrrcac j 5 agaf em

Lln corriol a lresquerra ql-re claval I a f ortament
cap a 1a riera de Bell-1 loc. Ll cami ample
que hem deixat va a1 cinr cle1 Pr-r.ig Cargr:f (359

m. ), e1 m6s enlairat dc Lot.a I a contrada,
des dr on es gaudei-x 6lr r,rna gl an panoramica
de la badia de Palam6s i eIs s'(')us entorns.
Arribem al 1lit de la re,'ira. :r I'esquerra
i entre bardisses trobem rrr)il l'' i t, aL de pedra.
Nosaltres segui,m el curs clt' lir r'r'ir-a i deixem

els camins que pugen. Cami, i r'it'r'ir \ an davallant
i esmunyint-se entre els conl r'aiorts clel Puig
Cargol i el Puig Montagut.
Finalment el cami stha si tuzrt a I :L r iba esquerra
de 1a riera, eue ara quecla enfons:rcla j coberta
despessa vegetaci-6, tot resst,rgrr i nt r': Ls vessants
del Montagut. E1 cami, har es(l ()v ingut planer
i deixem un trencall a 1a dreta.
El cami srobre a una plana armb

1a qual es situen les restes clel

Vila-romi, que stalcen en Ltn pe,:ti.t

del vessant de migjorn de1 llont.agr-rt.

Fragment'de torre del castelt do Vila-romA

bosquet en

castell de

promontori



HORART PARC.tAL

03, j8

03,59

c4, ()9

04,L2

04,14
04 ,24

04,26

o4,27

00,06

00,01

0u, 10

00,03

00, 02

00, 10

00,02

00,01

Les primeres dades hi-stbriques cle la seva

exj.st6nci,a daten del segle XITI i- va ser ocupat
f ins 1 'any l8l2 quan rlurant 1t ocupetci6 f rancesa
va 6sser volat i abandonat. Des de les seves
runes es pot veure a baix llermita de Santa

lvl.ari,a de Bell-lLoc que ha passat a mans pe.rti -
culars i no 6s possi-ble visitar. Despr6s de

v()ure les restes de1 caste 11 seguim un tros
pel mateix cami.
Fem ca p a un altre cami. que segrrirem cap

a 1re:squerra en d j-reccj 6 a Vrrll-l1obrega .

Arr j.bem a urra b iiurcac j,5 que seguim per lresque -

rra en direc<:i6 aI collt:t si-tuat ent. re e1

Montagu'l; i el Puig Ant,oniet.
Arrib.rts a1 col1e1. segtram per la br-anca dreta
en di,reccj6 a llevant,, eue baixa pels vessants
<iel Puig Antoniet f ins e1 lvlas Caubet i. e' I
Mas Ri.us.

Arribats a una bifurcaci6 deixem 1a

de lresquerra.
Deixem un trencalla 1a dreta.
Arribem aI Mas Caubet i a una crurlla, seguim

per 1a dreta.
Arr'ibem a la crurlla dels Quatre
girem a 1a dreta.
Finalment arribem a la Plaga de

de Va11-llobrega on hem iniciat Ia

Esgl{sia de Sant Matou de Vall-llobrega

branca

Camins i

1t esg16si.a
caminada.
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