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Qui som i què fem...
Nosaltres som la Lídia i la Marta, estudiants del CFGS de Guia, Informació i
Assistències Turístiques i amb aquest treball ensenyarem el nostre projecte de
final de curs sobre el petit poble de Gualta.
Primer de tot esperem que gaudiu del nostre treball que hem preparat amb
tanta il·lusió i constància. Ens hem repartit la feina de la següent manera:
La Lídia, gràcies a la seva experiència amb el treball de recerca de batxillerat
s'ha encarregat de la part tècnica i organitzativa del treball i també de la part
artística, com les il·lustracions, el logotip, etc. La Marta ha aportat idees en el
treball i ha fet les fotografies, i gràcies a la seva experiència en el món de les
xarxes socials i de cara al públic s'ha encarregat del sector de la comunicació.
I entre les dues hem donat cos al treball, hem buscat molta informació, i ens
hem preocupat tant per aquest treball que ja sentim que Gualta és com casa
nostra.

Explicació del nostre logo i del nom de la
ruta
El nom de la nostra ruta és "Viatge per la història de Gualta", ja que el que
nosaltres volem és que al nosaltres explicar la història de Gualta, la gent pugui
sentir que està viatjant en el temps, gràcies al nostre guiatge.
El nostre logotip està dibuixat i pintat a mà per la Lidia, ja que el volíem el més
original i personal possible.
El llibre, que és la base del dibuix, fa referència a un llibre d'història, per parlar
de la ruta històrica de Gualta.
A la part Esquerra del llibre, surt el nom de la ruta d'adults "Viatge per la
història de Gualta", amb la primera lletra emmarcada en un requadre daurat,
donant un toc elegant i clàssic.
A la part Dreta, figura el nom de la ruta
infantil "Flora i Fauna", en cursiva, ja que en
ser una ruta de nens, volem que sigui més
divertit. També es poden observar petjades
d'un gos i una papallona a l'extrem del llibre,
fent referència a la fauna de Gualta, i també
unes fulles i una rosella com a punt de llibre,
per reflectir la flora.
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1. ASPECTES POSITIUS I NEGATIUS DE GUALTA
El municipi de Gualta, com tots els municipis, té aspectes positius i aspectes
que encara no han estat explotats.
Ara nosaltres passarem analitzar aquests aspectes per veure si podem millorar
la situació del poble.
Aspectes Positius
Aspectes Negatius








Gualta té molts recursos que
es poden arribar a explotar
turísticament.
És un poble amb encant propi, i
que pot destacar per si mateix.
No tenen competència, els
pobles
que
es
podrien
considerar competència en
realitat poden arribar a ser
aliats.
És un municipi que té molta
història i això es pot explotar.




Com el poble és petit, la gent
no el sol reconèixer.
No han arribat a promocionar el
poble de manera correcta.
No disposen de pàgina web
pròpia. Disposen de la web de
l’ajuntament però haurien de
crear una seva per explicar
més el poble.

2. DIAGNÒSI
Com ja hem comentat en els aspectes de l’apartat anterior Gualta, en si mateix,
no es pot considerar que tingui competència. Els pobles del voltant de Gualta,
es poden arribar a considerar aliats més que competència.
Anem a veure els pobles del voltant del municipi de Gualta:

2.1.Torroella de Montgrí
És el més gran que envolta Gualta. Aquest poble es podria considerar la “gran
competència” de Gualta però no és així. Al contrari, com a poble gran, podria
ser un aliat fort pel municipi de Gualta, ja que a l’oficina de turisme de Torroella
es pot promocionar el municipi de l’aigua perfectament.

2.2.Ullà
Ullà, també com Gualta, és un poble petit. Per tant també es pot considerar un
aliat ja que si, per exemple, féssim una ruta per aquesta zona, podríem incloure
aquest poble amb el de Gualta i explotar turísticament els dos pobles.

2.3.Fontanilles
Seria el mateix cas que amb Ullà. Fontanilles també és un poble petit i per tant
es podria incloure en una ruta per explotar turísticament aquest poble
juntament amb els altres.
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3. SITUACIÓ DE GUALTA
El municipi de Gualta està situat a la riba dreta del riu Ter, prop de la zona
costanera del Baix Empordà, i limita al nord amb Ullà, al nord-est amb Torroella
de Montgrí, al sud i a l’oest amb Fontanilles. Tot i pertànyer clarament a la
comarca del Baix Empordà, alguns geògrafs l’adscriuen també a la subcomarca
del Baix Ter.

D’una extensió de 9’4 km², es troba a una altitud de només 15 metres sobre el
nivell del mar. Bona part del municipi està situat sobre una plana al·luvial que
es va formar per l’acumulació de les sorres que el Ter i el Daró arrossegaven
en el seu trajecte cap al mar.
El terreny és molt pla, només trencat pel puig de la Font Pasquala, de 91
metres d’altitud, on l’ institut Geogràfic va instal·lar el centre geodèsic.
Tanmateix, una configuració hidrogràfica difícil fa que el municipi s’hagi vist
inundat força sovint.
De clima mediterrani, temperat, la temperatura màxima pot pujar fins als 32º i
les mínimes difícilment baixen dels -2º, mentre que té unes precipitacions entre
500 i 700 anuals, coincidint l’època de més pluges la primavera i la tardor. El
terreny del municipi és dedicat fonamentalment al conreu, on predomina el
regadiu (hortalisses, arbres fruiters, com ara presseguers i pomeres), l’ alfals i

7

el blat de moro, mentre que en els terrenys de secà es conreen cereals,
sobretot blat.
La resta del municipi compta encara amb alguns espais de vinyes i oliveres, i
zones boscoses. Pel que fa a la ramaderia, abunda el bestiar boví i porcí, i
l’apicultura.
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3.1. Escut D’ Armes De Gualta
Descripció de l’escut en heràldic:
L'escut d'armes de Gualta és un escut caironat, és a
dir, que es recolza sobre un dels seus angles, de color
porpra, amb un pont de cinc ulls d'or, sostingut sobre la
superior de 2 faixes ondades d'atzur (blau). La inferior
sostinguda sobre un peu ondat, d'or amb 4 pals de
gules (vermell). Per timbre (símbol que es posa sobre
els escuts), una corona de poble.

Explicació de l'escut:
El pont vell de cinc arcades és el símbol tradicional de
Gualta. Aquest pont està situat sobre una franja blava
que simbolitza el riu Daró, el qual passa pel poble, i la
segona d'aquestes franges simbolitza el riu Ter que
marca el límit septentrional del municipi.
A la part inferior de l'escut trobem els quatre pals de l'escut de Catalunya que
al·ludeixen a la jurisdicció reial sobre la localitat, a través de la baronia de
Torroella.

Explicació
bandera:

dels

colors

de

la

Segons el nostre criteri els colors de la
bandera podrien simbolitzar:
El groc: El pont.
El blau: El riu Daró, que passa per sota
el pont.
El porpra: el color propi de l’escut.
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3.2. Etimologia
L'origen i el significat etimològic del topònim Gualta és força contradictori.
Més enllà del canvi de la consonant, la diversitat d’opinions dels filòlegs es
fonamenta en la valoració que es fa de la vocal A inicial.
L' historiador empordanès Pella i Forgas opinava, l'any 1883, que Gualta
seria...
"si hemos de fiarnos de su nombre, una fortaleza o atalaya que dominaría el
golfo que en aquel punto el mar formaba"
...creient veure-hi, per tant, un clar paral·lelisme amb la paraula "Guaita".
A principi d'aquest segle, Joaquim Botet i Sisó deduïa que la radical de Gualta
era aqua, és a dir, aigua, i que, per tant...
"Té a veure amb la situació prop del Ter i tocant al Daró, els quals els seus
desbordaments han causat sovint al poble greus perjudicis."
Igual que Botet i Sisó, creiem que etimològicament, prové de l’ arrel
Aqua= aigua, fet que tant pot referir-se a l'existència de rius com d'un terreny
pla i de poca pendent on abundaven els recs, aiguamolls i estanys.

Evolució del topònim GUALTA des del s. IX fins al s. XVII:
879 Aqualta
959 Agualta
1046 Aqualta
1051 Acualta
1058 Acualta
1062 Aqualta
1285 Gauta
1295 Gauta
1316 Agauta
1348 Agauta
1362 Agauta
1370 Gauta, Gualta
1467  Galta
1691  Gualta
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4. HISTÒRIA DE GUALTA
4.1. Els Primers Pobladors De Gualta (S. 111-11 Ac)
Pel que fa a les restes
trobades al Puig de la
Font
Pasquala,
els
historiadors creuen que
són les restes d'un poblat
ibèric de dimensions
mitjanes, ja que s'han
trobat:
Un mur perimetral que
delimita un recinte d'uns
115 x 40 m i el qual té
dues rengleres de pedres
en els seus extrems,
mentre que a l'interior es
troba omplert de pedres
amuntegades de manera
desigual;
Panys
enderrocats; Terra amb restes de ceràmica; A l'interior del recinte hi ha tot un
seguit de murs d'uns 40 a 50 cm d'amplada. El material localitzat només permet
de situar-lo a grosso modo entre els segles 111-11 aC.
L'excepcional situació estratègica del poblat es creu que l'ha de connectar amb
Ullastret - Illa d'en Reixac. El Puig de la Font Pasquala permetia dominar i
controlar tota la zona costanera entre el massís del Montgrí i el de Begur,
alhora que bona part de la plana propera a Ullastret. En aquest sentit, és ben
suggestiva la hipòtesi que l'existència d'aquest jaciment estigui directament
relacionada amb una funció de control i de vigilància.

4.2. Gualta A L’Edat Mitjana (1313)
L'any 1313 el rei Jaume II concedí l'autorització a Ramon d'Empúries, germà
del compte emporità, per tal que construís una fortalesa a Gualta.
El 1358 ja era construït. A hores d'ara, l'única mostra de fortificació que pugui
tenir relació amb l'antic castell la trobem al molí de Gualta, ja que conserva
restes notables de caràcter defensiu, com un pany de muralla que podria
pertànyer a una torre quadrangular, un matacà i unes espitlleres.
D' entre els segles XIV i XV la guerra havia arribat a Gualta i va tenir
conseqüències realment tràgiques al poble.
No és casualitat que durant aquesta època no trobem gaires referències al
castell. Com a nucli fortificat poc rellevant, és lògic que no pogués aturar els
diversos atacs que la vila va rebre durant l'època de la guerra i que sovint
s'hagués de reconstruir.
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4.3. Els Joglars De Gualta (1322)
En els registres notarials de Torroella, el febrer del 1322 hi consta la creació
d'una societat entre joglars. El document diu així:
"Que nosaltres Pere Negrer d'Ullastret trompetaire, Jaume Valls trompetaire
de Gualta i Guillem Bonet joglar del mateix lloc (...) des de la propera festa de
Pasqua i durant un any fem i contractem societat entre nosaltres. De manera
que on sigui que ens trobem i estiguem, per mar i per terra, dividim entre
nosaltres en iguals parts i per indivís tot el guany que Déu ens doni i tot el
guany que fem del nostre ofici i ens prometem bona fe un a l'altre i que ens
serem a cadascun lleials i fidels de tots del béns guanyats de dit ofici i que ens
retrem bon i lleial compte un a l'altre..."

4.4. Els Senyors Feudals De Gualta (1338)
Es coneixen els noms d'alguns senyors feudals de Gualta de l'any 1338. Hi
consten:
→ Dalmau de Gualta
→ Guillem de Güell
→ Joan Prat
→ Jaume Torró

4.5. La Jurisdicció I La Muralla De Gualta (1364)
La proximitat de Gualta a Torroella de Montgrí ha establert uns vincles històrics
que val la pena esmentar.
En primer lloc, la pertinença de Gualta a la baronia de Torroella, que l'any 1364
va ser venuda pel rei al comte d'Empúries, però la va recuperar l'any 1373,
moment en què va ser constituïda, a més de Torroella i Gualta, per Ullà,
Fontanilles i Llabià, als quals, més tard, es va sumar Albons.
Durant els anys en què la jurisdicció pertanyia al comtat d'Empúries (13641373), es va donar llicència, el 1368, per fer un rec per on l'aigua de l'estany
d'Ullastret i dels aiguals de Serra i Llabià passés per sota el rec del Molí, de
Gualta, per tal d'eixugar la terra.
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4.6. La Matança De Gualta (1809)
Entre el 24 de maig i el 4 de juny de 1808 varen tenir lloc aixecaments
antifrancesos a la majoria de províncies espanyoles i es varen constituir juntes
locals de govern. La de
Girona es va crear el mes
de juny i va ser sotmesa a
un setge ferotge durant
vuit mesos de 1809. El
Baix Ter es va aconseguir
escapar dels atacs que
provenien de Barcelona
cap a Girona per controlar
la revolta i a Torroella
només es va notar la
guerra
quan
varen
començar a arribar ferits a
l'hospital. Després, però, la
guerra va arribar, amb
totes les conseqüències.
El 21 d'abril de 1809 dos-cents quaranta soldats de cavalleria van atacar
Gualta, on van ser rebutjats pels sometents, que venien de Palamós, dirigits
per Pere Barris.
El 6 de maig aquells mateixos sometents varen atacar els francesos que hi
havia a Torroella, que es varen retirar i varen deixar quaranta morts i més de
seixanta ferits. Els sometents només varen patir un mort, un ferit i tres
presoners.
L'11 de maig, els francesos varen sorprendre un centenar de sometents a
Gualta, els quals es van veure obligats a retirar-se. Aleshores va tenir lloc la
matança de nou civils de Gualta totalment indefensos: Josep Rufí, Josep
Colomer, Pere Pruneda, Feliu Batlle, Caietà Coll, Joan Bassa, Tomàs Font,
Josep Galí i Miquel Rovira.
Segons el rector de la parròquia, va ser una guerra acarnissada i als nou civils
se'ls hi va donar santa sepultura;
Josep Rufí fou sepultat al cementiri de l'església de Sta. Maria de Gualta; Josep
Colomer enterrat darrere de casa seva; Pere Pruneda fou enterrat al cementiri
de l'església de Sta. Maria de Gualta; Feliu Batlle va ser enterrat al cementiri
juntament amb Joan Bassa; Caietà Coll va ser enterrat en un hort davant de
casa seva; Josep Galí i Tomàs Font van ser enterrats en el cementiri de
Fontanilles i per últim en Miquel Rovira el qual va morir a Torroella de Montgrí i
va ser sepultat al cementiri del mateix poble.
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4.7. La Guerra Civil A Gualta (1936-1939)
A conseqüència de l'aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el
Govern republicà, es procedí, a Gualta, al nomenament d'un Ajuntament
antifeixista que va durar menys d'un mes. Així, el 23 d'agost el Comitè
Antifeixista de Gualta nomenà un altre consistori.
El mateix agost del 1936 es recullen 450 ptes. en una subscripció popular
destinada a alleujar les necessitats de les famílies dels soldats morts al front de
batalla, i per l'octubre es fa una relació nominal dels ciutadans de Gualta aptes
per al servei d'armes.
Mentre Gualta s'organitzava per acostumar-se a les dificultats de la guerra,
molts gualtencs eren al front lluitant al costat de la República; però a poc a
poc, el tomb negatiu de la guerra per a les forces republicanes va provocar una
arribada de refugiats de les zones de l'Estat.
El dia 16 de febrer del 1939, l'exèrcit franquista va entrar a Gualta i tot seguit,
les autoritats militars van procedir a constituir la "Comisión Gestora". Fou però,
un govern breu, ja que el gener de 1940 el governador civil va nomenar una
altra Comissió.
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4.1.A. ELS MASOS DE GUALTA
Un mas és una explotació agrària tradicional constituïda per una casa de camp
–anomenada sovint masia– amb diverses dependències, que té bosc, pastures
i terres adscrites. Si actualment volem seguir amb aquesta definició, podem dir
que un mas és una peça històrica que gairebé ha desaparegut.
Poques d’aquestes masies aïllades conserven actualment la seva condició de
casa de pagès, la majoria s’han reconvertit atenent les necessitats actuals o,
fins i tot, alguna ha desaparegut. Els masos que hi apareixen són: l’Horta d’en
Manel, el Mas Blay, el Mas del Canyet, el Mas Fuster, el Mas les Mirones, el
Mas Nou, el Mas Patxei, el Mas la Resclosa, el Mas Romaguera i el Mas
Sorrer.
Malgrat que tots els masos siguin molt semblants pel que fa a l’estructura (a la
planta baixa hi havia la cuina i el menjador, i al pis de dalt hi havia la sala, la
qual distribuïa les habitacions), el conreu (blat de moro, blat, arròs i arbres
fruiters més endavant), el bestiar (porcs, vaques, gallines), el transport (carro,
tartana, bicicleta i més endavant automòbils i tractors), tots i cada un dels
masos són diferents, ja sigui per les condicions en les quals vivien, per les
particularitats del terreny, per la seva gent o per les anècdotes que s’hi havia
viscut.

4.1.A. L’horta D’en Manel
La particularitat de l’Horta d’en Manel
la trobem en el tipus de conreu: cultius
d’horta. Gràcies a la terra tan rica de la
plana era possible que aquest mas
comptés amb extensions de terreny
amb plantacions d’horta de només sis
vessanes. Era un mas generalment
portat per masovers; la família
Bellapart s’hi va estar fins a finals del
segle passat. Avui en dia, l’Horta d’en
Manel és un magatzem i no hi ha ningú
que hi visqui.

4.2.B. El Mas Blay
En segon lloc, el Mas Blay, construït, habitat i treballat per la família amb el
mateix nom entre els anys 1926 i 1964 aproximadament. No tenia gaire
extensió de terres, però s’hi conreaven els cultius tradicionals de la plana (del
segle XX, els de sembrar): blat, blat de moro, civada, etc. També era anomenat
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Mas d’en Xobasco perquè en moltes ocasions havia servit com a refugi de la
pluja per als qui transitaven aquelles contrades. Actualment, els propietaris
resideixen a la masia i usen una petita part de l’extensió de les terres per
conrear a petita escala com a passatemps.

4.3.C. El Mas Del
Canyet
El Mas del Canyet
també havia estat
portat
antigament
pels seus propietaris,
tot i que actualment
pertany a una altra
família que l’usa com
a segona residència.
La
característica
principal
d’aquest
mas és el seu nom.
En un primer moment, prop del mas hi havia unes ruïnes on s’enterraven els
animals. Més endavant, però, es va decidir d’enterrar-los darrere la masia on hi
havia un pati, amb la qual cosa va acabar per adquirir el nom de Canyet en
virtut de la pràctica que s’hi duia a terme.

4.4.D. El Mas Fuster
Seguidament trobem el Mas Fuster, que sempre ha estat propietat de la família
que porta el mateix cognom. En concret ha estat propietat durant tretze
generacions, totes documentades, encara que no sempre el van habitar. És un
mas que data del segle XVI, quan només era una barraca, la qual es va anar
ampliant de la part del davant. En èpoques anteriors, el mas havia mantingut
una lluita constant amb el vent, que empenyia la sorra contra ell formant dunes,
les quals no es van fixar fins ben entrat el segle XX. La masia i les terres
encara avui segueixen vives. Per una banda, els fills de la propietària són els
qui l’habiten i, per l’altra, les seves terres segueixen produint, tot i no estar
treballades ni pels propietaris, ni pels seus fills.
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4.5.E. Les Mirones
Les Mirones és el mas que ha conservat la seva identitat fins temps més
recents: encara hi viu un masover que portava la terra del mas, i també conrea
els camps d’altres propietats veïnes, dedicant-se de forma gairebé exclusiva al
conreu de la fruita: pomeres, presseguers, perers... Però les noves formes de
vida, que ja havien reconvertit part d’aquesta propietat en camp de golf, a
principis del nostre segle varen transformar els seus camps de fruiters en
urbanització, de manera que la masia segueix habitada per un pagès que, a
falta de terra a Les Mirones, en treballa de pròpia i, com s’ha dit, altra que té
arrendada.

4.6.F. El Mas Nou
El Mas Nou és avui en dia inexistent. Havia estat propietat de famílies
reputades de la vila de Torroella de Montgrí, i habitada i treballada per les
famílies Calabús i Frigola en última instància. Sembla que deu el seu nom al fet
que va ser l’últim mas que va fer construir la família de Quintana, el més nou.
Malauradament, a finals del segle XX les seves terres van ser reconvertides en
un camp de golf i la masia, enderrocada i engolida. Avui només se’n conserva
el pou de pedra.

4.7.G. El Mas Patxei
En setè terme trobem el Mas Patxei, un dels pocs masos que ha estat propietat
de la mateixa família i un dels més nous, datat de 1929. Els conreus de més
extensió eren els de blat, cosa que afavoria perquè es poguessin fer el pa a
casa. Avui en dia, a part d’arbres fruiters, hi ha també camps de gespa per
replantar, però les terres no són treballades pel propietari.

4.8.H. El Mas Resclosa
El mas més septentrional és el de la Resclosa, que havia estat propietat de la
família Negre i adquirit més tard pels seus masovers, la família Mercader. Era,
segurament, el mas que comptava amb el nombre més gran de treballadors
entre mossos i jornalers (en els moments de més feina), i els mateixos
propietaris. Aquesta família va ser una de les primeres a plantar pomeres a
l’estil modern i experimentar en les noves tècniques de producció, en plena
època franquista, i per aquesta raó van rebre el reconeixement de la poma d’or.
El nom del mas prové de la resclosa del riu Ter, que es troba just al seu costat.
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4.9.I. El Mas Romaguera
En un primer moment, el Mas Romaguera s’anomenava Mas del doctor Cancell
o Mas Cancell a causa del seu propietari. No obstant això, el mas era més
conegut amb el nom de Mas d’en Jomba, quan va agafar el nom del
procurador que acudia periòdicament a recollir els pagaments dels masovers.
El següent propietari va ser Carles Bosch de la Trinxeria, reconegut escriptor
resident a la Jonquera, el qual, a principis del segle XX, el va vendre a
Josep Romaguera, de qui el mas prengué el nom. La seva néta i actual
propietària resideix a la masia juntament amb el seu marit. Cal ressaltar
especialment l’època en la qual el mas era propietat de Carles Bosch de la
Trinxeria, perquè se’n conserven abundants documents de relació entre el
propietari i els seus masovers, la família Pagès, des de cartes dirigides
personalment a Mariano Pagès fins als censos anuals del mas. Per acabar, cal
fer un breu apunt a un tipus de conreu que tenien al Mas Cancell, les moreres,
una mostra de les quals encara ara
podem trobar a l’entrada de l’era.

4.10.J. El Mas Sorrer
Per últim el Mas Sorrer; la masia es
caracteritzava per estar dividida en
dues seccions, una primera on
habitaven els masovers i una altra
reservada als propietaris per quan
hi anaven. Actualment el mas ha
sofert un canvi radical, la masia i
les terres que la circumden s’han
reconvertit en un restaurant, el nom
del qual indica el caràcter del local.
Al Manjazz, a part de freqüents sessions de jazz, s’hi fan diverses activitats
culturals, com un festival de curts que el diari La Vanguardia va intitular un
Hollywood Rural. La major part de la terra també es dedica a aspectes lúdics:
un camp de golf, una pista per a quads..., però al voltant del restaurant-masia
s’hi segueixen conreant els gira-sols, que al mateix temps serveixen per donar
caràcter rural al local, tant és així que per a les noves generacions el mas està
perdent el nom original (que provenia del caràcter sorrenc de les seves terres)
pel de Los Girasoles.
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4.2.B.LLINDES I INSCRIPCIONS
En els carrers de Gualta hem
arribat
a
trobar
quinze
inscripcions a les llindes de
pedra que tradicionalment la
gent col·locava a les portes
d'entrada de les cases. La més
antiga és de l'any 1631 i la més
recent de 1862. La importància
de llindes que corresponen al
segle XVIII s'explica pel fet que
Gualta va experimentar, en
aquest període, un creixement
de població molt important, la
qual cosa es reflectia en la
construcció d'un seguit de noves edificacions, amb el vell costum de deixar
constància del moment en què la casa va ser construïda.
Les inscripcions són en
llatí i l'objectiu és deixar
constància de qui havia fet
fer o havia pagat l'obra de
la casa, que en la majoria
dels casos era el mateix
propietari.
A
Gualta
predominen
les
inscripcions on consta
l'any
d'acabament
de
l'obra.
En
altres,
concretament en sis, el
nom es completa amb els
mots llatins "me fecit", és a
dir, "em va fer". En altres
casos hi consta el nom de la persona que hi vivia, com és el cas de la inscripció
de la porta de la rectoria, que diu: "Rnt. Narcís Moner, sacrista. 1730". En dos
casos més hi ha referències de tipus religiós: en una llinda es va gravar “ve
Maria sin pecada consebida. 1700", i en una finestra, també del carrer Major, hi
figura la data de 1637 i les sigles IHS, que és l'acrònim de Jesucrist en llatí. Per
distribució urbana, les llindes amb inscripcions es troben en cases dels carrers
més antics del poble: n'hi ha sis al carrer Major, tres al carrer del Castellar,
dues al carrer de Llabià, una a la plaça Major, una al carrer de Joan Maragall
(antigament, part del carrer de Torroella), una al carrer Raviola i una al carrer
del Mar, respectivament.
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5. L’AIGUA A GUALTA
5.1. Recs, canals i estanys
El municipi de Gualta ha comptat des de
sempre amb una hidrografia difícil. A
l’existència del riu Ter i del Daró cal afegir la
presència d’una densa xarxa de canals i
recs, i durant molt de temps d’un seguit
d’estanys i aiguamolls.
A Gualta destacaven l’estany Clar de
Bulento o de Buleny, i l’estany de Poma. Els
dos estanys van ser dessecats a causa
d’una política de recuperació de terrenys
evidentment molt fèrtils i de lluita contra els
espais insalubres.
Pel que fa a la xarxa de recs, cal esmentar
el Rec Traient, d’uns 2,5 quilòmetres de
llargada, que es va obrir l’any 1856 per
buidar el llac d’Ullastret. Aquest rec era el
central de la xarxa que servia per drenar el
llit d’una antiga llacuna i que, en el cas del
de Gualta, encara recull aigües de l’estany
d’Ullastret, quan torna a aparèixer en
temporades de molta pluja.
També trobem el rec del Molí, el qual és el més cabalós i que a més de regar
les terres del municipi ha servit, també, per moure primer les moles i més tard
les turbines del molí.
Finalment, hi ha el rec Madral o d’en Fonts, que és, en realitat, un braç menor
del rec del Molí. Aquest neix al sector de la Pedra Foradada, que té un
diàmetre de 18 centímetres. És utilitzat per al regatge dels conreus i travessa el
municipi de ponent a llevant.

5.2. Els Estanys De Gualta
A Gualta va existir l’estany de Poma,
vora el riu Ter, i l’estany de Buleny o
Clar de Bulento, en el límit amb
Fontanilles.
El de Poma era, fins no fa gaire,
enmig d’un sistema de dunes i basses
menors. Actualment és una gran
esplanada al peu de la carretera amb
Pals i Torroella de Montgrí.
El de Buleny és avui una zona
dominada per llargues fileres d’arbres
fruiters.
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5.3. El Riu Daró
El caràcter torrencial del Daró,
que fa que l’abundància de pluja
el pugui sotmetre a canvis
imprevisibles en el seu cabal en
qüestió d’hores, trobem el
problema que durant segles ha
inquietat els habitants de Gualta,
acostumats a quedar gairebé
aïllats i veure els camps de
conreu negats per les ràpides
avingudes del riu. Aquesta
situació ja preocupava els seus
ciutadans a principis del s. XVIII.
Actualment, el Daró connecta a
l’altura del pont de Gualta amb el
Ter mitjançant un canal, i en arribar a aquest punt es desvia en dos cursos:
→ El Daró antic: que al límit del terme de Fontanilles s’ajunta
amb el rec del Molí i segueix el seu curs cap a Pals.
→ El Daró “nou”: connecta amb el Ter, com ja hem dit,
mitjançant un canal construït amb la intenció de què servís per a
assuaujar les fortes avingudes de caràcter torrencial.
L’any 1918, l’alcalde de Gualta, va assistir a una reunió convocada pel Sindicat
Agrícola de Pals per tal de demanar al Govern la canalització del Daró,
sol·licitud que es torna a repetir un any després.
L’any 1922 es va tornar a insistir, aquest cop a la Bisbal, en el decurs d’una
reunió conjunta dels alcaldes dels pobles travessats pel Daró, juntament amb
propietaris agrícoles, demanant d’acollir-se a una llei de juliol de 1911, pel qual
l’Estat pagava el 75% del cost de les obres de canalització del riu i els
municipis el restant 25%, però al capdavall, la iniciativa no va prosperar.
El 1960 es va regular el curs del Daró des de Castell d’Empordà a Gualta, i el
1962 es va posar a informació pública el projecte de construcció del canal de
connexió del Daró amb el Ter.
A partir de llavors, la Confederació Hidrogràfica tendeix a millorar el trajecte i el
drenatge dels cursos dels rius Ter i Daró, fins al mar.
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5.4. Els Aiguats
El fet que Gualta estigui vorejada
per un riu tan cabalós com és el
Ter, i sobretot que hi hagi ben a
prop del nucli urbà un riu com el
Daró, que és de caràcter torrencial,
sense cap mena d’embassament
que el pugui regular i que surt de
mare
molt
sovint,
explica
perfectament que els aiguats siguin
una veritable constant històrica.
És impossible relacionar totes i
cadascuna de les vegades que el
Daró, acompanyat del Ter, ha
produït destrosses als conreus, a masies i a cases del poble, de manera que
ens centrarem a esmentar els casos més rellevants que tenim documentats.


La primera referència és de l’any 1269, en què una gran riuada va
produir nombrosos danys a Gualta, Ullà, Fontanilles, Torroella, PalauSator i Pals.



L’any 1915 hi va haver dues riuades del Daró i el Ter, l’una al maig i
l’altra al setembre, produint-se destrosses als boscos i als camps de
conreu.



De 1916 fins als anys trenta se surt gairebé a aiguat per any. Van ser
especialment greus l’octubre de 1919 i el de 1932, que van afectar tot el
Baix Ter.



En el cas de Gualta, l’aiguat del desembre de 1932 va trencar totes les
motes del terme i en no rebre les indemnitzacions promeses pel Govern i
tement que una nova avinguda del Daró causés fortíssims danys, els
veïns van decidir, el setembre de 1933 i d’acord amb l’Ajuntament,
costejar l’arranjament de les motes.



Però una de les catàstrofes de les quals es té més memòria va ser
produïda per la gran revinguda del Ter en les primeres hores de la
matinada del 18 d’octubre de 1940. Les aigües van arribar al màxim
nivell enduent-s’ho tot per davant. Les masies van quedar aïllades, els
camins i canals de rec amb greus desperfectes i el llot arrossegat per les
aigües va arribar a fer variar el tipus de conreus, ja que els camps eren
de regadiu i van quedar convertits en secà a causa d’un canvi total dels
nivells. Es van perdre totes les collites de blat de moro, mongetes,
verdures, farratges, arròs, palles i altres productes per al bestiar.
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6. PARAULES DE GUALTA
Encara que no ho sembli, Gualta és un poble de poetes, i per aquest motiu hem
recollit un seguit de refranys i dites que els gualtencs han anat passant de
generació en generació als seus familiars.

6.1. Vinculats A Picabaralles Entre Pobles:
Si la vols donzella, no vagis a Torroella.
A Torroella, ni dona ni paella.
De l'Estartit, el peix fregit.
De Gualta, els afumats.
De Gualta, esperrucats.
A la Bisbal, tant se'ls fot quedar bé com mal.
De ponent, no volem ni gent ni vent.

6.2. Vinculats Als Menjars
A la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat.
Un bon dinar fa de bon esperar.
Val més bona gana que bona vianda.
Del que es menja, es cria.
El porró, que no toqui a terra.
Tot el que no mata, engreixa.
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6.3. Llegendes de Gualta
La nena de la pedra rosa
Un bon matí del mes de la sega del blat, uns soldats a cavall van arribar a un
petit poble de l'Empordà, causant un gran enrenou entre els seus pacífics
habitants.
El capità Eudald Ripoll, que manava l'estol, descavalcà a la vora del riu per
refrescar-se amb una mica d'aigua. Mentre es remullava la cara i el cap amb
una mà, amb l'altre aguantava el pesant morrió de ferro. Ell no en duia mai
d'armes perquè no li agradaven. Era enginyer militar i la seva feina era la
construcció de ponts i fortaleses. Mai no havia ferit o mort cap home.
Recollint-se els llargs cabells rossos que li queien per la cara, pensà que aquell
punt de la llera del riu on s'havien aturat, era el lloc indicat per construir-hi un
pont.
Alertat pels veïns, el batlle, que estava segant, va anar a corre-cuita a trobar els
soldats. Era un panxacontent, amant de la rutina i de la bona taula.
Tan bon punt va trobar els soldats, el capità Ripoll va mostrar, davant de
tothom, els documents que acreditaven l'objectiu de la presència.
El document deia així: «Per ordre del Rei i la Diputació del General, se’ns ha
enviat a aquest poble per dirigir la construcció d’un pont de pedra permanent
sobre el riu, que ha de tenir la resistència suficient per a usos civils i, sobretot,
militars. Les despeses causades per l’obra, seran sufragades, meitat per
meitat, entre la corona i el consell del comú. Altrament, en els mesos que durin
aquests treballs, els soldats destacats per aquesta missió, hauran de ser
hostatjats i alimentats en cases d’aquesta població, segons sigui disposat per
l’autoritat local.»
Encara que aquells eren anys de bonança, a la gent del poble no els hi va fer
gràcia haver de pagar i encara menys que els manessin els de fora. El capità
Ripoll, el qual s'adonava de la situació, va ordenar als seus soldats que
donessin una part de la soldada a les famílies que els acollien, i d'aquesta
manera, es van calmar els ànims.
El capità Ripoll es va quedar a cal Marí, on vivien una àvia -Siseta- i la seva
néta Maria de set anys que no tenia ni pare ni mare. La nena que d'ençà de la
mort de la seva mare creixia una mica deixada a la bona de Déu, era una nena
prima i un xic entremaliada, però mai era malobedient amb la seva àvia. Tenia
els cabells i els ulls del mateix color coure com la pell de les castanyes. El seu
riure esclatava amb la lluor d'unes dents immaculades.
L'àvia Siseta, ara tan sols era una ombra del que havia estat. Abatuda per les
desgràcies, sempre tenia una expressió tensa a la cara que reflectia molt de
sofriment.
Un cop instal·lat, el capità Ripoll es va posar mans a l'obra i va anar a la vil·la
per contractar els mestres d'obres, manobres, picapedres i fusters que li calien
per construir el pont.
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Assegut davant una taula amb tots els plànols, dibuixos i projectes escampats,
el capità Ripoll dirigia els picapedrers que tallaven les dovelles; els manobres
que pastaven el morter i traginaven les pedres; i els mestres d'obres que
aixecaven les bases i els pilars. La Maria es passava estones al seu costat,
preguntant coses sobre els dibuixos del pont.
-Aquest pont tindrà cinc arcades i cinc ulls i cap no serà igual.- Li explicava el
capità. -Encara que hi hagi grans riuades, l'aigua mai no podrà passar per
sobre, perquè abans s'inundaran tots els caps a un cantó i a l'altre.Després de rumiar una estona sobre les explicacions, la Maria li va dir,
assenyalant els dibuixos:
-M'agrada molt que el pont tingui cinc ulls i que siguin diferents. Un ull, serà el
meu pare, l'altre, la meva mare; els més grans, l'avi Tonet i l'àvia Siseta; i el
petit, jo.El comentari de la nena va fer somriure el capità que continuà amb la seva
feina. Al cap d'una estona es va aixecar, amb l'arribada d'una llarga corrua de
carros amb pedres, calç i sorra, per tal de controlar la descàrrega en el lloc
convenient.
Quan va tornar a la seva taula, la Maria, que encara estava mirant els plànols
del pont li va preguntar:
-Eudald, per a què servirá aquest pont?El capità, seient la Maria en els seus genolls, va respondre:
-Aquest pont de deu peus d'amplada servirà perquè hi passi la gent, els carros,
les tartanes, els soldats, els canons i els carruatges de guerra. A més amb
aquest pont la gent del poble ja no haurà de desviar-se per anar al mercat o a
la fira.Amb un posat seriós la Maria li va dir:
-Doncs a mi m'agradaria que aquest pont fos de color rosa i que mai no hi
passessin els soldats.-Però per construir un pont rosa necessitaríem moltes pedres de color rosa i
aquí no n'hi ha.- Va contestar el capità
-Sí que n'hi ha. Espera't i ho veuràs.Havent dit això, la Maria va arrencar a córrer cap a casa seva, que era prop del
riu. Al cap d'una estona la petita va tornar amb una bossa de drap a la mà
plena de pedres rodones i de colors diferents. La nena va explicar al capità que
una d'aquelles pedres, la rosa concretament, era ella; la fosca, era el seu pare;
i les altres a la seva mare, i els avis.
-Hi ha cinc pedres, com els ulls del pont. Te les regalo perquè puguis construir
el pont; i en colliré moltes perquè sigui de color rosa.El capità va ficar totes les pedres a la bossa i l'hi va tornar dient:
-Les pedres d'aquesta bossa són molt importants. Guarda-les tu, i quan
aixequem el pont les posarem en un lloc especial.A la tardor, tots els fonaments per fer el pont estaven enllestits, però per Sant
Andreu, unes fortes nevades van fer aturar les obres.
Amb el nou any, van arribar unes glaçades tan fortes que esquarteraven les
roques i mataven oliveres.
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La nit de Nadal, havent sopat, el capità Ripoll li regalà a la Maria una rèplica en
miniatura del pont, feta amb pasta de guix i pintada de rosa.
-Aquí tens el teu pont rosa.L'alegria pel regal inesperat va ser tan gran que la Maria no va poder dir res i es
va posar a jugar amb el pont al mig del menjador. Al cap d'una estona va tornar
a seure a l'escó, al costat del capità i li va dir:
-T'estimo.El capità Ripoll, commogut, anava a contestar:
-Jo també t'estimo...- quan la Maria el va tallar:
-Llàstima que no puguis ser el meu pare...El capità, perplex li va preguntar:
- Per què no podria ser el teu pare?
A la qual cosa ella va contestar:
-Perquè tu ets un soldat; i els soldats van a la guerra i els maten, com al meu
pare. I jo vull tenir un pare que no es mori mai.Al capità se li va fer un nus a la gola que li va impedir parlar, i es va girar
perquè la Maria no s'adonés que se li havien humitejat els ulls.
Al desembre, el pont sense baranes va quedar enllestit i va ser inaugurat amb
gran festa en el poble. La vigília de Nadal, el capità Ripoll va acomiadar els
soldats, que se'n tornaven cap a casa. Tots, menys ell i el sergent, que es va
casar amb la filla del batlle.
Aquell mateix dia, el capità Ripoll se n’anà a la vila, a cal notari, per arranjar les
disposicions relatives a la pubilla de cal Marí. El batlle i la minyona el van
acompanyar per actuar com a testimonis.
El dia de Nadal, al matí, el capità Ripoll, vestit amb camisa blanca de brocat,
armilla verda de llana, pantalons negres de cuir, botes altes de pell girada, capa
de vellut vermell i barret ample plomat, s'enfilà al seu cavall, a punt per partir.
La Maria se'l mirava amb ulls plorosos, quan ell, amb un ample somriure, li va
demanar:
-Vols venir amb mi i que sigui el teu pare?-A on? Al teu castell de soldats?- li va preguntar amb recel la Maria.
El capità aixecant els braços va dir:
-No. A casa meva, a la meva vila. No veus com vaig vestit? Ja no sóc un
soldat.A la qual cosa, amb el cor eixamplat i una gran rialla de felicitat, ella va
respondre:
-Sí que vull venir amb tu!Dit això el capità la va pujar al cavall, es van acomiadar de la vila, van passar
pel pont i van continuar el seu camí fins a desaparèixer darrere d'una
freixeneda, on van ser engolits per l'espessor del brancatge.
Cinquanta anys després, un dia d'estiu, una tartana amb vela es dirigia al poble
passant pel pont. Els paletes, que estaven construint una barana i un apartador
per la cavalleria, van deixar-li pas. Arribada a l'altre cantó, en baixaren una
àvia, de molt bona presència, i la seva néta. Després de parlar una estona amb
el mestre d'obra, l'àvia li donà vint sous i una bossa de drap que duia la nena,
amb cinc pedres a dintre. Tot seguit, els tres caminaren pel pont fins a un lloc
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que l'àvia va indicar. Un manobre hi va portar una gaveta de morter i el mestre
d'obra va encastar les pedres arrenglerades sobre una rodera. En acabar, àvia
i néta es tornaren a enfilar a la tartana i seguiren cap al centre del poble, pel
carrer major.
Van anar passant els segles. Hi va haver grans riuades, van venir altres
guerres i moltes altres generacions. El pont ha contemplat impertèrrit, batalles
acarnissades, pas de vianants, tartanes, carros, carruatges de guerra, canons,
exèrcits, calesses, fiacres, automòbils, camions i motocicletes. Avui dia, en una
rodera de la calçada, encara s'hi poden veure encastades cinc pedres de
diferent mida i color: rosa, grana fosc, gris fosc, gris clar i gris perla.
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7. GRANS PERSONATGES DE GUALTA
7.1. Sebastià Mascarreras Ferrer, 20 Anys Al Servei De Gualta
En Sebastià Mascarreras Ferrer,
Tià, va néixer a Gualta el 19 de
desembre de 1943, a "Can Daniel".
De petit mai hauria imaginat que un
dia seria jutge de pau, i encara
menys que ho seria durant vint
anys...
En Tià, tot i que va confessar l'any
1995, que el van escollir per
primera vegada, va ser l'únic que
va fer la sol·licitud, ha estat reelegit
cada quatre anys per complir amb
la funció que tradicionalment s'ha
dit que han de complir els jutges de
pau, la funció "d'home bo". Com a jutge de pau no pertany a la carrera judicial,
va ser escollit pel Ple de l'Ajuntament per la seva trajectòria i la seva manera de
ser i de fer, i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Durant tots aquests anys, en Tià ha compaginat la seva tasca com a jutge de
pau amb la seva activitat professional dins el sector de la construcció.
Sortosament el Registre Civil és el que li ha generat més feina, i no ha hagut
d'intervenir gaire en conflictes entre els vilatans.
Vint anys fent de jutge de pau, temps durant el qual les noves tecnologies han
envaït les nostres llars i els nostres espais de treball, però, en Tià, continua
fidel al paper i al bolígraf, estris més que suficients per posar pau al municipi.

7.2. Fortunat Blay, el
prestidigitador de Gualta
Fortunat Blay va néixer el 1919. Els primers
números de màgia els feia a la porta de
casa seva, al costat de les gàbies de conills
de la seva mare, davant de tota la mainada.
Es defineix a ell mateix com un home lliure,
fet per córrer món. Per això va començar
actuant pels cafès dels pobles de
l'Empordà durant la postguerra i va acabar
vivint i treballant a Bordeus, on encara ara,
amb més de noranta anys, fa espectacles,
sense ànim de lucre, per no perdre el
contacte amb el públic.
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8. INVENTARI
FITXA D’AVALUACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

Nom Del Recurs: Rec del molí

Tipus: Fonts, pous i safareigs
Ubicació: Carrer Major, davant del Molí, Gualta
Breu Descripció:Rec que prové de la resclosa de Canet i que irriga la riba dreta del
riu Ter des de Serra de Daró fins a la platja de Pals. Zona d’intensa activitat agrícola i
de gran varietat de cultius com hortes, fruites, arrossars... . És d’origen medieval
(s.XVI) i pertanyia als comtes de Peralada, propietaris també de la resclosa de Canet
i del Molí de Pals. A partir de Gualta (Les Sauledes), aquest s’adjunta i segueix el
curs del Daró vell fins a arribar als aiguamolls de la platja de Pals on el rec queda
difuminat.
Infraestructures: (VALORA AMB: 1 (molt malament), 2 (malament),
3 (millorable), 4 (bé) , 5 (molt bé) )
Accés: 4

Conservació: 5

Adaptació Per A Discapacitats: 1

Senyalització: 5

Aparcaments: 3
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FITXA D’AVALUACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

Nom Del Recurs: Pont medieval
de Gualta

Tipus: Pont

Ubicació:A l’entrada del poble, al costat de la carretera de Torroella.

Breu Descripció: Aquest pont el qual és d'interès especial, està fet de pedra i està
situat sobre el riu Daró. Va ser construït cap al s.XVI substituint un pont més antic,
probablement d'origen romà, que va ser durant molt de temps l'únic pas possible en
direcció a Torroella. Consta de cinc ulls d'arc rebaixat, de diferent llum, amb una
llargada total de 60 m i una amplada de 2,20 m. Encara són ben apreciables les
marques deixades a la pedra pel pas dels carros. Durant la Guerra del Francès,
l'arcada central va ser derruïda i reconstruïda posteriorment.
Infraestructures: (VALORA AMB: 1 (molt malament), 2 (malament),
3 (millorable), 4 (bé) , 5 (molt bé) )
Accés: 4

Conservació: 4

Adaptació Per A Discapacitats: 1

Senyalització: 5

Aparcaments: 5
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FITXA D’AVALUACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

Nom Del Recurs: Molí de
Gualta

Tipus: Molí

Ubicació: Al Carrer Major, Gualta

Breu Descripció: Antic edifici medieval del s. XVI amb estructura de castell o
fortalesa, muralla i espitlleres, on s'ubica un molí hidràulic amb canals i una
bassa. La major part de l'edifici conservat en l'actualitat és del s. XVII. S'hi pot
observar el bramador de la resclosa, que desvia l'aigua cap al molí i un segon
canal que la desvia cap a Fontanilles. Originàriament era un molí fariner i arrosser
i es va transformar en central elèctrica el 1898. Va esdevenir una de les primeres
centrals elèctriques de les comarques gironines, aprofitant fins i tot el sobrant de
força per fabricar gel. La central hidroelèctrica i el molí varen conviure molts anys.
Va deixar de funcionar als anys 70. El 1949 va ser declarat Bé Cultural d'Interès
Nacional (BCIN).
Infraestructures: (VALORA AMB: 1 (molt malament), 2 (malament),
3 (millorable), 4 (bé) , 5 (molt bé) )
Accés: 4

Adaptació
Per
Discapacitats: 1

Conservació: 5.

A Senyalització: 5

Aparcaments: 3
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FITXA D’AVALUACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

Nom
Del
Recurs:
Esglèsia de Santa María

Tipus: Església

Ubicació:Plaça de l’Església

Breu Descripció: Amb el nom de Santa Marie de Aqualta és esmentada en un
testament de l'any 1048 tot i que l'existència del lloc és molt anterior, almenys de
mitjan segle IX. D'aquell primitiu temple medieval no ha restat cap vestigi. L'edifici
actual és una construcció neoclàssica del segle XVIII.
Consta d'una sola nau, coberta amb volta de llunetes, sense absis sobresortit, i
amb capelles laterals. La portalada és austera, d'arc rebaixat, emmarcat amb
pilastres i amb un entaulament on hi ha la fornícula, ara buida. Té un campanar
de torre, sense ornamentació, arranjat l’any 1922 amb materials procedents de
l’enderrocament de l’antiga casa de la vila.
Infraestructures: (VALORA AMB: 1 (molt malament), 2 (malament),
3 (millorable), 4 (bé) , 5 (molt bé) )
Accés: 5

Adaptació
Per
Discapacitats: 5

Conservació: 5

A Senyalització: 5

Aparcaments: 3
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FITXA D’AVALUACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

Nom Del Recurs: Can Cornell

Tipus: Edifici residencial

Ubicació:Al Carrer Major, 31

Breu Descripció: És un dels casals més antics del poble, situat molt a prop de l'antic
castell, que després va ser transformat en molí.
Té el seu origen al s. XV tot i que el seu aspecte actual es correspon amb la reforma i
ampliació dels segles XVI-XVIII. EL finestral d'arc conopial, la traceria gòtica i el
portal adovellat de punt rodó és del s. XVI. El 1723 hi va haver la segona reforma. El
propietari d'aquest edifici va ser el Marquès de Camps.

Infraestructures: (VALORA AMB: 1(molt malament), 2 (malament),
3 (millorable), 4 (bé) , 5 (molt bé) )

Accés: 5

Conservació: 5

Adaptació Per A Discapacitats: 5 Senyalització: 1

Aparcaments: 3
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FITXA D’AVALUACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

Nom Del Recurs: Creu de la Santa Missió

Tipus: Creus monumentals

Ubicació:Plaça

Breu Descripció: En aquest mateix lloc, al final del carrer Major en direcció a
Fontanilles, hi va haver una creu antiga que es va perdre l'any 1936. Només va
quedar el pedestal, damunt del qual hi van construir una creu nova durant la
Santa Missió de 1958.

Infraestructures: (VALORA AMB: 1 (molt malament), 2 (malament),
3 (millorable), 4 (bé) , 5 (molt bé) )

Accés: 5

Conservació: 4

Adaptació Per A Discapacitats: 1

Senyalització: 3

Aparcaments: 3
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FITXA D’AVALUACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

Nom Del Recurs: Creu dels Herois

Tipus: Creu Monumental

Ubicació:Carrer Joan Maragall

Breu Descripció: El 1809 es va produir una batalla entre les tropes espanyoles
i l'exèrcit de Napoleó, que havia pogut creuar el Ter just a l’altura de Gualta.
L'any 1959, en commemoració del 150è aniversari, es va erigir aquest
monument, un monòlit de pedra artificial coronat per una estructura de creus
als quatre vents.
Infraestructures: (VALORA AMB: 1 (molt malament), 2 (malament),
3 (millorable), 4 (bé) , 5 (molt bé) )

Accés: 5

Conservació: 5

Adaptació Per A Discapacitats: 5

Senyalització: 5

Aparcaments: 5
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FITXA D’AVALUACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

Nom Del Recurs: Ajuntament
de Gualta

Tipus: Ajuntament

Ubicació:Centre del poble. Plaça Major, 1, 17257 Gualta, Girona.

Breu Descripció: Institució local que té per funció el govern i l'administració
dels interessos del veïnat del municipi de Gualta. L'actual alcalde de Gualta és
en Jaume Fontdevila Tarabal.

Infraestructures: (VALORA AMB: 1 (molt malament), 2 (malament),
3 (millorable), 4 (bé) , 5 (molt bé) )

Accés: 5

Adaptació
Discapacitats: 3

Conservació: 5

Per

A Senyalització: 4

Aparcaments: 4
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FITXA D’AVALUACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

Nom Del Recurs: Mirador
Puig de la Font Pasquala

Tipus: Mirador

Ubicació: Al Puig de la Font Pasquala, Gualta

Breu Descripció: Des de Gualta a Llabià, passant per la Closa Fonda trobem
un desviament a l'esquerra direcció al vèrtex (Puig de Font Pasquala). També
s'hi pot arribar sortint de Gualta en direcció a Fontanilles. El vèrtex queda al cim
del turó, a mà dreta de la carretera.
El mirador de Gualta compta amb un punt geodèsic, que és un punt senyalitzat
que indica una posició geogràfica exacta.

Infraestructures: (VALORA AMB: 1(molt malament), 2 (malament),
3 (millorable), 4 (bé) , 5 (molt bé) )

Accés: 4

Adaptació
Per
Discapacitats: 3

Conservació: 4

A Senyalització: 4

Aparcaments: 4
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9. SERVEIS DE GUALTA
FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Ca la Paquita

TIPUS: Restaurant

UBICACIÓ: Carrer Major, 22.

BREU DESCRIPCIÓ:Ofereix una carta amb varietat i qualitat.
 Entrants freds i calents
 Especialitat en arrossos
 Peix i marisc
 Carns del país
 Postres casolans
 Licors i vermuts

CONTACTE:
Telèfon: 872 21 52 91
E-mail: calapaquitagualta@gmail.com
ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Casa Club

TIPUS: Restaurant

UBICACIÓ: Ctra. de Palafrugell a Torroella de Montgrí (C-31, km 345)

BREU DESCRIPCIÓ:La millor proposta gastronòmica amb unes espectaculars
vistes al camp de golf. Us proposem una selecció dels millors productes
empordanesos de mercat. Amb el segell i garantia de qualitat de "El Molí de
l'Escala". Gran selecció de vins. Menú diari. Obert tot l'any.

CONTACTE:
Telèfon: 972 760 450 ·
E-mail: info@empordagolf.com
ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: L’Horta de Can Patxei

TIPUS: Restaurant

UBICACIÓ: Ctra. de Palafrugell a Torroella de Montgrí (C-31, km 345)

BREU DESCRIPCIÓ:Al costat del restaurant hi trobareu els nostres horts, que
podeu visitar sempre que desitgeu. Actualment hi cultivem els productes que
mes necessitem a la cuina d’una forma tradicional. Som respectuosos amb el
medi
ambient
i
procurem
produir
amb
la
màxima
qualitat.
També tenim com a objectiu que pugueu passejar i gaudir dels nostres
productes encara amb contacte amb la terra.

CONTACTE:
Telèfon: 972 760 450
E-mail: info@empordagolf.com
ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Tritón

TIPUS: Restaurant

UBICACIÓ: C-31, s/n.

BREU DESCRIPCIÓ:Un dels millors restaurants especialitzats en peix
de la comarca. També adequat per a nens. Servei atent i eficient.

CONTACTE:
Telèfon: 972 75 70 38
ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposa d’aparcament.

43

FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Melmelades el Jou

TIPUS: Comerç

UBICACIÓ: Major, 38.

BREU DESCRIPCIÓ: Melmelades fetes artesanalment. La conservació és de
varis mesos. Compten amb diversos sabors.

CONTACTE:
Telèfon: 972 76 02 02
E-mail: elijou@melmeladeselijou.com
ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Fleca Pere Jaume

TIPUS: Comerç

UBICACIÓ: Carrer Major, 20

BREU DESCRIPCIÓ: Es fa, es cou i ven el pa i, de forma opcional, altres
productes de pastisseria.

CONTACTE:
Telèfon: 972 75 89 69

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

Altres establiments comercials de Gualta:





Estanc i queviures Muriscot
Mel Montgrí
Perruqueria el Rampí
Perruqueria M.Neus

TIPUS: Comerç

UBICACIÓ: Gualta

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposen d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Desballestaments Pere Cabrera

TIPUS: Empresa

UBICACIÓ: Carrer Oliveres

BREU DESCRIPCIÓ:Reutilització d'alguns components dels vehicles, el reciclatge
d'altres i la gestió de residus de la resta.

CONTACTE: Telèfon: 649 94 51 64

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Anadiag Ibérica SL

TIPUS: Empresa

UBICACIÓ:

BREU DESCRIPCIÓ:Assaigs amb productes fitosanitaris. Oficialment
reconeguts pel Ministeri d'Agricultura amb l'IOR núm 20/97.
Estudis i anàlisi de residus de pesticides i materials pesats.
Gestió, posada en marxa i assessorament en activitats relacionades amb l'àmbit
rural.
Assessorament agrícola adreçada a producció vevetal i especialment en
fructicultura. Gestió de producció integrada.
Peritacions.
Informes mediambientals.
Projectes.
Mesuraments i particions de finques.

CONTACTE:
Telèfon: 972 758 970
Fax: Fax 972 760 440

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS:No disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Comercial Daró

TIPUS: Empresa

UBICACIÓ: Carrer Major, 65

BREU DESCRIPCIÓ:Botiga d'aliments per a animals

CONTACTE: Telèfon: 972 75 88 82

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: Disposa d’aparcament.

49

FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: BlayVet

TIPUS: Empresa

UBICACIÓ: Ctra. Fontanilles, s/n

BREU DESCRIPCIÓ:
Es dediquen a prestar serveis professionals per cobrir totes les necessitats de les
explotacions ramaderes de porcí, boví, oví, etc.
Blayvet els ofereix la millor gamma de serveis i productes del mercat amb una
bona relació qualitat-preu, el que ens converteix en un referent competitiu del
mercat.

CONTACTE: Telèfon: 972 76 16 79
Fax: 972 76 19 85
E-mail: blayvet@blayvet.com

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: Disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: CaravaningParkingMontrí, S.L

TIPUS: Empresa

UBICACIÓ: Ctra. C-31 PK 347.58

BREU DESCRIPCIÓ:Venda de caravanes, autocaravanes, remolcs i mobil-home
nous i d'ocasió, disposant d'una àmplia exposició.
Fabricació pròpia i a mida del seu mobil-home.
Aparcament exterior, cobert i interior.
Àmplia botiga d'accessoris.
Taller de reparació de xapa, pintura, mecànica, elèctrica, posada a punt pre-ITV i
muntatge d'enganxalls per a tots els vehicles.

CONTACTE: Telèfon: 972 761 728
E-mail: info@caravaningmontgri.com

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: Disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

Altres empreses de Gualta:
 Fusteria i ebenisteria de moble massís Farreras
 EuromatExport

TIPUS: Empresa

UBICACIÓ: Gualta

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposen d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Empordàgolf

TIPUS: Golf

UBICACIÓ: Ctra. de Palafrugell a Torroella de Montgrí (C-31, km 345)

BREU DESCRIPCIÓ: El Camp d’Empordà Golf, consta de 36 forats combinables
en 6 recorreguts de 18 forats Links i Forest. Dissenyat per Robert Von Hagge, el
recorregut Top 10 PGA -Von Hagge ha estat seu de diferents proves de la PGA
durant més de 10 anys.

CONTACTE:
Telèfon: 972 76 04 50
E-mail: info @empordagolf.com

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Pitch & putt

TIPUS:Golf
UBICACIÓ: Ctra. de Torroella de Montgrí a Parlavà Km 0,5
BREU DESCRIPCIÓ: El Par3 pitch&putt Gualta té 18 forats amb distàncies que
van entre els 70 i els 120 metres, amb dues opcions de sortides diferents
indicant distàncies més curtes o més llargues, a escollir per cada jugador.
És considerat un camp tant per a principiants com per golfistes experts, ideal
per a gaudir de manera individual, en família, entre amics, en parella, etc.
Trobaràs amics de totes les edats, en un ambient agradable i natural, disposat
a fer-te sentir com a casa en tot el que necessitis.
El recinte es completa amb tres zones de pràctica on poder millorar el swing,
només per l’assequible preu de 2 € de la fitxa de boles de pràctiques, amb un
drivingrange de 250 m i 20 tees de sortida (13 d’ells coberts), una zona
d’approach, bunker i putting green.

CONTACTE:
Telèfon: 972 76 03 38/ 609 55 49 61
E-mail: info@gualta.com

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: Disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Mas Sorrer

TIPUS: Oci

UBICACIÓ: Ctra. Torroella a Parlavà, Km 0,5.

BREU DESCRIPCIÓ:Realitzen sopars, cocktails, hamburgueses, etc.
Compten amb una terrassa. Obert cada vespre fins el 17 de setembre

CONTACTE: Telèfon: 677 458 854
E-mail: massorrer@massorrer.cat

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE SERVEIS

SERVEI: Ocitània

TIPUS: Oci
UBICACIÓ: Cta. de Torroella de Montgrí a Parlavà, KM 0,5 (davant del Pitch &
Putt Gualta)

BREU DESCRIPCIÓ: A Ocitània ofereixen activitats memorables a la natura per
tothom, divertides i innovadores: rutes en segway, en burricleta, làser combat i
miniquads, com a més destacats. Totes, activitats que combinen la descoberta
del territori i la diversió amb la innovació tecnològica. Ofereixen activitats per
parelles, famílies, grups i empreses, i ho fem des de l'estimació de la nostra
terra i de la professionalitat en la gestió de tots els processos de l'experiència.

CONTACTE: Telèfon: 972 75 50 82
E-mail: info@ocitania.cat

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: Disposa d’aparcament.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

SERVEI: DoubleTree

TIPUS: Allotjament
UBICACIÓ: C/ Torroella a Palafrugell s/n.
BREU DESCRIPCIÓ:Totes les habitacions elegants de l'hotel disposen de roba
de llit confortable, Wi-Fi i balcó amb una vista meravellosa sobre les muntanyes
o el camp de golf. Comenceu el dia amb un bufet d'esmorzar al restaurant que
té vistes al camp de golf. Sopar a l'aire lliure mentre pren el sol espanyol i
assaborir plats mediterranis acabats de preparar.

CONTACTE:
Telèfon: 972 78 20 30
Fax: 972 78 20 20

ACCÉS: Fàcil.

APARCAMENTS: No disposa d’aparcament.
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10. FAUNA
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10.1.1. Amfibis
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10.1.2. Aus
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10.1.3. Mamífers
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10.1.4. Invertebrats

10.1.5. Peixos
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10.1.6. Rèptils
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11. FLORA
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Caucas.

(Biodièsel).
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12. PARADES
DE LES RUTES
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12. PARADES DE LES RUTES
RUTA HISTÒRICA PER ADULTS
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FITXA DE LA RUTA
RUTA HISTÒRICA
DESCRIPCIÓ I ESQUEMA

Ruta històrica explicant els monuments i fets
més importants de Gualta.

PÚBLIC A QUI VA DIRIGIT

Adults

ÈPOCA DE L’ANY

Primavera

DIFICULTAT

Moderada

DISTÀNCIA

1,27 km

DURADA

2h
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PARADA 1: El Pont De Gualta
Explicació: Aquest pont, fet de pedra i situat
sobre el riu Daró, va ser construït cap al s.
XVI substituint un pont més antic,
probablement d'origen romà. Consta de cinc
ulls d'arc rebaixat, i els cinc són diferents
entre ells, no n'hi ha cap d'igual. Les
marques deixades a la pedra pel pas dels
carros encara són apreciables. Durant la
Guerra del Francès, l'arcada central va ser
derruïda i més endavant la van reconstruir.

PARADA 2: La Creu Dels Herois
Explicació: El 1809 es va produir una
batalla entre les tropes espanyoles i l'exèrcit
de Napoleó, que havia pogut creuar el Ter
just a l'altura de Gualta. L'any 1959, en
commemoració del 150è aniversari, es va
erigir aquest monument, un monòlit de
pedra artificial coronat per una estructura de
creus als quatre vents.
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PARADA 3: Fàbrica De Mel “Apícola Empordà”

Explicació: En aquesta parada
en Josep Casadellà explicarà el
procés per aconseguir la mel,
tots els tipus que hi ha i de què
depèn que una mel sigui de
qualitat o no.
Després de la seva explicació,
proporcionarà un petit pot de
mel per a cada visitant.

PARADA 4: Església De Santa Maria
Explicació: Coneguda amb el nom de
Sante Marie de Aqualta l'any 1048,
aquesta església va ser un primitiu
temple medieval del qual no ha restat cap
vestigi. L'edifici actual és una construcció
neoclàssica del segle XVIII.
És d'una sola nau, coberta amb volta de
llunetes, sense absis sobresortit i amb
capelles laterals. Té un campanar de
torre, sense decoració, arranjat l'any 1922
amb
materials
procedents
de
l'enderrocament de l'antiga casa de la
vila.
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PARADA 5: Parada Històrica + Guerra Civil + Matança De Gualta
Explicació: En aquesta parada parlarem de la Matança de Gualta i de
l’impacte de la Guerra Civil al poble.
Matança de Gualta



 Entre el 24 de maig i el 4 de
juny de 1808 varen tenir lloc
aixecaments antifrancesos a la
majoria de províncies espanyoles.
 El 21 d'abril de l'any següent,
240 soldats van atacar Gualta, on
van ser rebutjats pels sometents,
que venien de Palamós.
 El 6 de maig aquells
sometents van atacar els francesos
a Torroella, i varen sortir victoriosos.
L'11 de maig, però, els francesos varen sorprendre un centenar de
sometents a Gualta, els quals es van veure obligats a retirar-se.
Aleshores va tenir lloc la matança de 9 civils de Gualta que estaven
totalment indefensos. Tres d'ells van ser en Josep Rufí, en Joan Bassa, i
en Feliu Batlle.

Guerra Civil


La guerra va ser molt dura per a tothom, i Gualta no era una excepció.
Molts gualtencs eren al front lluitant al costat de la República, però a poc
a poc, el tomb negatiu de la guerra per a les forces republicanes va
provocar una arribada de refugiats a l'Estat. El dia 16 de febrer, l'exèrcit
franquista va entrar a Gualta i tot seguit, les autoritats militars van
procedir a constituir la "Comisión Gestora".

PARADA 6: Can Cornell
Explicació:Considerat un dels casals més
antics del poble, Can Cornell, es troba just
davant del molí de Gualta. El seu propietari va
ser el Marquès de Camps.
Aquest edifici té el seu origen al s. XV tot i que
té aquest aspecte, ja que entre els segles XVIXVIII hi va haver una reforma i una ampliació.
Es veu a quin segle pertany per què el finestral
d'arc conopial, la traceria gòtica i el portal
adovellat de punt rodó són del segle XVI.
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PARADA 7: El Molí De Gualta
Explicació:
Antic
edifici
medieval del s. XVI amb
estructura de castell o fortalesa,
muralla i espitlleres, on s'ubica
un molí hidràulic amb canals i
una bassa. La major part de
l'edifici conservat en l'actualitat
és del s. XVII. S'hi pot observar
el bramador de la resclosa, que
desvia l'aigua cap al molí i un segon canal que la desvia cap a Fontanilles.
Originàriament era un molí fariner i arrosser i es va transformar en central
elèctrica el 1898. Va esdevenir una de les primeres centrals elèctriques de les
comarques gironines, aprofitant fins i tot el sobrant de força per fabricar gel. La
central hidroelèctrica i el molí varen conviure molts anys. Va deixar de funcionar
als anys 70. El 1949 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

PARADA 8: La Creu De La Santa Missió
Explicació: En aquest mateix lloc, al final del
carrer Major en direcció a Fontanilles, hi va
haver una creu antiga que es va perdre l'any
1936. Només va quedar el pedestal, damunt
del qual hi van construir una creu nova
durant la Santa Missió de 1958.
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PARADA 9: Parada Històrica + Salvador Tarradas

Explicació: Tots sabem que hi ha molts pobles
medievals en aquesta zona, com Pals, Llabià...
Però Gualta és diferent, i Salvador Tarradas ens
explica per què.
A Gualta, tot i ser un poble medieval, és molt difícil
trobar elements arquitectònics d'aquella època.
Gualta la van destruir, la van cremar, no va quedar
pedra..sobre..pedra.
El
1385,
la
corona Catalana-Aragonesa
i
el comtat d'Empúries, estaven en guerra, i Gualta
havia pertangut el comtat d'Empúries, i tots els
pobles d'aquesta banda també.
Quan va haver-hi aquest conflicte entre pare el III el
cerimoniós, i el comte d'Empúries, va haver-hi viles
que es van posar al costat de la corona, i altres que es van posar de banda
del comte d'Empúries. Els que es van posar al costat del comte d'Empúries,
van rebre, perquè els exèrcits de la corona van arrasar Gualta, Fontanilles,
Sant Feliu de boada, Sant julià de boada... Cremat i destruït. Per això no hi ha
cases..medievals.
En canvi sí que hi ha moltes cases que tenen elements arquitectònics
medievals, perquè la gent agafava ruïnes per fer cases noves.
Hi ha moltes cases antigues sobretot del segle XVIII, després de la guerra de
successió i va haver-hi una onada constructiva.

Al Acabar La Ruta, Dinar A Ca La Paquita.
A l’acabar la ruta, que serà a les
12.00h, donarem mitja hora de
marge, i després anirem a dinar a Ca
la Paquita, l’únic restaurant de Gualta,
que es troba al costat del Molí.
(Opcional)
Ca la Paquita, és restaurant de cuina empordanesa amb tocs d'autor a Gualta.
Ofereixen: Entrants freds i calents, especialitat en arrossos, peix i marisc, carns
del país, postres casolans, licors i vermuts.
Els propietaris són l’ Adrià i la Judith.
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RUTA FLORA I FAUNA
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FITXA DE LA RUTA
RUTA FLORA I FAUNA
DESCRIPCIÓ I ESQUEMA

Ruta de flora i fauna on expliquem als
nens una llegenda, un conte i la flora i la
fauna de Gualta.

PÚBLIC A QUI VA DIRIGIT

Nens

ÈPOCA DE L’ANY

Primavera

DIFICULTAT

Fàcil

DISTÀNCIA

0,57 km

DURADA

2h
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PARADA 1: La Flora I La Fauna
Explicació: La primera parada es realitza
al parc infantil de l'entrada de Gualta.
Se li farà una explicació de la flora i fauna
de Gualta, amb els nens asseguts als
bancs o a terra, acompanyat d'unes fitxes
tècniques ensenyades anteriorment al
treball.
En finalitzar l'explicació, es permetrà que
els nens busquin un seguit de plantes
que la guia digui, ensenyant una
fotografia de la mateixa en la fitxa
tècnica.
Els nens no s'allunyaran gaire, i tindran prohibit anar a la carretera sense anar
acompanyats de la guia corresponent.

PARADA 2: La Llegenda De La Nena De La Pedra Rosa.
Explicació:
Aquesta parada es realitzarà en
el pont de Gualta, concretament
a les escales del pont.
Els nens han d'estar asseguts a
terra, i escoltar la llegenda que
està en aquest dossier de
guiatge.
Un cop finalitzada la llegenda,
els nens hauran de buscar les
pedres de colors. El nen que les
trobi en menys temps, guanya!
Un cop hagin trobat les pedres,
hauran de fer el dossier didàctic.
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PARADA 3: El Conte De L’ànega Maria
Explicació: El conte de l'ànega Maria
començarà a davant de la creu dels herois,
asseguts a l’escaló que hi ha just davant.
A mesura que el conte avanci els nens aniran
caminant pel poble, i passar davant de la
creu dels herois, la fàbrica de mel, l'església,
etc.
La guia, anirà ensenyant les imatges del
llibre, i anar fent preguntes als nens, per
mantenir la seva atenció.
Al final, es faran preguntes als nens, per
veure quina ha sigut la part de la història que
els hi ha agradat més, i tot seguit, hauran
d’emplenar el dossier didàctic.

PARADA 4: Visita A La Fàbrica De Mel, Apícola Empordà.

Explicació: L'última parada es
realitza a la fàbrica de
mel, Apícola Empordà.
El propietari, Josep Cadellà,
farà
una
petita
xerrada
explicant la seva història.
En finalitzar la xerrada, els hi
donarem un petit obsequi, que
consisteix en una bossa amb
galetes amb mel, cortesia
d'Apícola Empordà, o pa amb
xocolata.
En acabar, anirem al parc on hem anat al principi.
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13. ELEMENTS
DE
COMUNICACIÓ
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13. ELEMENTS DE COMUNICACIÓ
INVITACIONS PER ELS PROFESSORS
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TRIPTICS
CATALÀ

94

ALEMANY

95

FRANCÉS

96

ANGLÈS

97

ESDEVENIMENT

El nostre esdeveniment s'anomena "Gualta, la cura de les flors".
Aquest esdeveniment té com a protagonista les flors medicinals de Gualta, que
podem trobar a la fitxa tècnica de flora i fauna d'aquest treball.
Es realitzarà el dia 31 de maig al carrer major, al parc de davant la Creu de la
Santa Missió, i tindrà durada des de les 10 h del matí fins a les 17 h de la tarda.
Les persones que acabin la seva ruta guiada per Gualta, a l'acabar de dinar,
poden anar a les parades.
És un esdeveniment perfecte per a persones que els hi agradin les flors,
sobretot medicinals.
Podràs comprar entre tota la varietat de flors i plantes.
L'esdeveniment està organitzat per "Viatge per la història de Gualta", amb la
col·laboració de Salvador Tarradas, que és qui contactarà amb les persones
que vulguin organitzar les parades.
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DOSSIER DIDÀCTIC
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100

101

102
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Hem creat aquest dossier didàctic per que els nens puguin gaudir de Gualta
fent front a l’avorriment. D’aquesta manera aprenen i gaudeixen la ruta d’una
manera divertida i educativa.
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COMUNICACIÓ DIGITAL
En els annexos explicarem totes les eines de comunicació digital. Veurem:
 Pàgina Web
 Xarxes socials
o Facebook
o Instagram
o Twitter
o YouTube
o Gmail
VIDEO PROMOCIONAL
En aquest vídeo mostrem el poble de Gualta i els seus potencials turístics.
Hem volgut mostrar que el poble és apte per famílies, jovent, parelles, etc.
Els protagonistes d’aquests vídeos són:
 Família de la Marta.
 Nosaltres dues.
 I els ànecs de Gualta.
Podreu trobar el vídeo promocional en el nostre canal de Youtube.

DOSSIER DE GUIATGE
Hem creat un dossier de guiatge on expliquem detalladament les nostres rutes i
tots els recursos necessaris per visitar Gualta.
La finalitat d’aquest dossier és que un guia especialitzat pugui realitzar una ruta
per aquest poble.

14. CONCLUSIÓ
A mesura que hem anat fent el projecte, hem descobert que Gualta, encara que
sigui petit, és un poble amb molt d’encant i té molts recursos per oferir a tota la
gent que estigui disposada a visitar-lo.
Ens hem sentit molt còmodes fent el treball i anant al poble. La gent de Gualta
és realment amable i ens han fet sentir com a casa.
Gràcies a aquest treball, hem descobert un poble on no havíem estat mai, i
hem conegut a gent realment interessant.
Hem sigut molt constants amb el projecte i les tasques han estat repartides
equitativament tal com hem explicat al principi del projecte.

112

15. AGRAÏMENTS
Volem agrair la seva col·laboració a:
 L’ajuntament de Gualta i al seu alcalde, Jaume Fontdevila.
 Al doctor Salvador Tarradas.
 A en Josep Casadellà, propietari de l’empresa “Apícola Empordà”.
 Als nostres professors: Vicki Plaja Miquel, Gisela Pujol Dahme, Alfons
Garcia Fuentes i Robert Torres Esteve.
 A les nostres respectives parelles i famílies, que ens han ajudat molt en
el sector audiovisual.

16. FONTS D’INFORMACIÓ
Les nostres fonts d’informació són les següents:
•
•
•
•
•
•

Web ajuntament de Gualta: http://www.gualta.cat/.
El senyor Josep Casadellà, propietari de l’empresa de mel “Apícola
Empordà”.
El doctor Salvador Tarrades.
El llibre de Gualta – Quaderns de la revista de Girona, de Ramon
Alberch i Fugueras. Any de publicació: 1996. ISBN: 84-86812-53-4
Ajuntament de Gualta.
Revistes “El Pont”. Del 2006 al 2015.
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VIATGE PER LA HISTÒRIA DE GUALTA
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BÉNS CULTURALS DE GUALTA
Béns Culturals d’ Interès Nacional (BCIN)
Són “BCIN” aquells edificis que han adquirit aquesta condició segons la Llei
9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català, per tractar-se de béns
que tenen una importància superior a la estrictament local.
Actualment, a Gualta, l’edifici que té aquesta consideració és:
EL MOLÍ DE GUALTA: Ja que és un
edifici fortificat pel decret de 22 d’abril de
1949 de protecció de castells i la Llei
9/1993 de 30 de setembre.

Béns Culturals d’ Interès Local
(BCIL)
Es considera “BCIL” els béns integrants
del patrimoni cultural català que no
compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional han de
ser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. Segons la Llei 9/1993
són tots aquells que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
estiguessin inclosos en catàlegs
de patrimoni cultural incorporats
en plans urbanístics. A Gualta,
els edificis considerats BCIL
són:

Béns Culturals d’ Interès
Municipal (BCIM)
Es considera “BCIM” la resta
d’edificis i elements que
formen part del Catàleg i no
queden
inclosos
en
la
categoria de Béns Culturals
d’Interès Nacional (BCIN) ni en
la de Béns Culturals d’Interès
Local (BCIL).
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Alguns BCIM de Gualta són:
CAN CASADELLÀ (la llinda de la porta)
MAS LES MIRONES
CREU DE COMMEMORACIÓ DELS CAIGUTS L’ANY 1809
CREU DE TERME DE LA Pl. Catalunya
Aquesta informació és extreta del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’
Ajuntament de Gualta.

116

MITJANS DE COMUNICACIÓ
La nostra pàgina web
L'enllaç de la nostra pàgina web és: http://viatgeperlahistori.wixsite.com/gualta
En entrar a la nostra web, es veu una imatge del pont de Gualta, amb el nom
de la nostra ruta a sobre, i a la part de sota et dóna l'opció de clicar a un quadre
que posa [Inici]
Si cliques a [Inici], et portarà a la galeria, on podràs veure unes imatges de
propietat personal de Gualta, amb una descripció a dins.
Si observes a la part de dalt, podràs navegar per les diferents pestanyes a la
part superior.
Si cliques a [Ruta adults] , podràs observar una descripció de la ruta històrica
d'adults, acompanyada d'una imatge d'uns llibres dibuixats a mà.
A [Ruta infantil], apareix informació sobre la ruta de flora i fauna pels més
petits, i unes il·lustracions sobre un ànec, fent referència als famosos ànecs de
Gualta, i també un arbre, fent referència a les pomeres.
A la dreta, pots anar a [Contacte]. Aquí podràs emplenar un formulari per
sol·licitar informació.
I per acabar, a la dreta de tot, podràs veure les icones de les nostres xarxes
socials (Instagram, Twitter, Facebook, Google+ i Youtube), on s'hi cliques, t'hi
enllaça directament).
També, està en diferents idiomes, com són Català, Castellà, Anglès, Francès i
Alemany.

Les xarxes socials
La comunicació és una de les bases de la societat en què vivim i, per tant, és
una de les vies de coneixement i transmissió d'informació. Les persones
sempre s'han relacionat entre si, ja sigui a través de mitjans tradicionals com el
telèfon o la correspondència, o simplement entaulant una conversa, cara a
cara, en un lloc físic acordat per ambdues parts o establert a l'atzar.

Facebook
La nostra pàgina de Facebook és: Viatge per la història de Gualta.
Facebook no és una moda, és una realitat social en què interactuen persones i
empreses, on la informació flueix en dos sentits. Facebook s'ha consolidat com
el mitjà a través del qual les persones, visquin a la mateixa ciutat o en
continents diferents, poden compartir informació i comunicar-se en temps real:
ja sigui a través de comentaris, actualitzacions d'estat o utilitzant el servei de
missatgeria instantània de la Xarxa.
Facebook també ha adquirit una gran importància per al món empresarial, una
plataforma més perquè les marques donin a conèixer els seus productes,
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duguin a terme accions promocionals, i recullin opinions d'actuals i potencials
compradors.
Per això mateix, nosaltres hem escollit obrir un compte de Facebook, explicant
coses del poble, i acompanyat de fotografies.

Instagram
La nostra pàgina d'Instagram és: @viatgeperlahistoriadegualta
Actualment, és indispensable per a les empreses tenir un perfil a Instagram, i
nosaltres no podíem ser menys.
No hi ha dubte que la seva rellevància augmenta més cada dia, consolidant-se
com la xarxa social preferida per l'ús de la imatge com a llenguatge principal.
Nosaltres creiem que les raons principals per les quals hem de fer servir
Instagram, són:
És la millor xarxa social per aconseguir que els usuaris comparteixin les seves
experiències, ja que només han de publicar un vídeo o una foto amb el hashtag
de la marca.
Tant la sincronització amb Foursquare com el mapa de fotos poden ser-te molt
útils a l'hora d'impulsar el nostre negoci, ja que és una manera molt eficient
d'atraure a visitats a Gualta.
Cada perfil d'aquesta xarxa social té una versió web a la qual qualsevol
persona, tenint o no tenint compte a Instagram, podrà accedir des de qualsevol
navegador.
La descripció del nostre Instagram, l'hem fet molt senzilla, explicant qui som i
què fem, ja que hi ha una limitació de caràcters. Hem afegit unes
icones perquè sigui més visuals. Cada fotografia va acompanyada d'un petit
text i algun hashtag. També hem afegit l'opció de localització per dir on s'ha
realitzat la fotografia.

Twitter
La nostra pàgina de Twitter és: @RutaGualtaLM, tot i que també se'ns pot
trobar buscant Viatge per la història de Gualta.
També hem decidit obrir un compte a Twitter, perquè considerem que és una
xarxa social molt important per les empreses.
Gràcies al branding podrem interaccionar amb els nostres clients, donar a
conèixer els nous productes i els punts de distribució.
En definitiva, podem tenir una comunicació molt més activa amb totes aquelles
persones que confien en la nostra empresa.
Un compte de Twitter també juga un paper molt important en la investigació
d'altres empreses que fan el mateix que tu. D'aquesta manera, pots tenir molt
més "vigilada" la competència i fer que gràcies a això la teva empresa tregui
molt més partit del que trauria sense comptar amb aquesta eina.
El nostre Twitter té com a imatge de perfil el nostre logotip. Els nostres
continguts, igual que a Instagram, aniran acompanyats d'un hashtag.
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YouTube
El nostre usuari de YouTube és: Viatge per la Història de Gualta.
El link és: https://www.youtube.com/channel/UCdYKfzAPolX4LPhUTcJiPA?view_as=subscriber
Hem decidit obrir un canal de YouTube perquè ara la gent està molt ficada en
el món audiovisual.
Gràcies a aquest canal i al vídeo promocional de Gualta que hem penjat a la
xarxa, la gent que tingui curiositat pel poble podrà veure com és abans d’anarhi.
El canal de Youtube és un element molt important per promocionar un
producte, ja que aquesta xarxa és molt popular.
La foto d’usuari del canal és el nostre logo, el qual és fàcil de distingir. I el
contingut dels vídeos d’aquest canal és exclusivament de Gualta.

Gmail
El nostre correu de gmail és: viatgeperlahistoriadegualta@gmail.com
Hem creat un gmail, ja que és una eina de comunicació molt efectiva i que es fa
servir constantment. A més a més, gràcies a aquest gmail hem pogut crear els
nostres usuaris de les xarxes socials.
Amb aquest gmail la gent podrà contactar amb nosaltres si tenen algun
problema o pregunta.
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Captures de la pàgina web
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Captures de les xarxes socials
FACEBOOK

122

INSTAGRAM
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TWITTER
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GMAIL

YOUTUBE
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ENTREVISTES
1. ENTREVISTA
GUALTA

A

JAUME

FONTDEVILA,

ALCALDE

DE

Lidia:
Té
alguna
idea
per
promocionar el poble? Com la
nostra idea de les xarxes socials?
Bé, jo no sóc professional del tema,
però m'agraden totes les idees que
m'heu exposat.
Les xarxes socials són l'eina principal
per donar promoció al poble.
Per exemple, podem fer promocionar
la ruta guiada de les flors de Gualta
que es realitza el dia 28 d'abril.
Aquí al poble hem fet uns cartells, per
tal d'atraure gent perquè vingui.
Però si aquests mateixos cartells el
pengem també al Facebook, atrauran
el doble de gent. Per tant la promoció
del poble s'hauria de fer a través de les
xarxes.
Marta: Hem vist que el Molí d'aigua, està en venda. Han pensat a fer un
museu o centre d'interpretació?
El divendres passat vaig anar a veure el Molí. Aquest té dues parts, una
privada, i l'altre la central elèctrica. Aquesta central, a finals del segle XIX,
subministrava electricitat a Torroella, hi havia dues turbines i ara només n'hi ha
una.
És un edifici enigmàtic del poble, i podria atraure a les dependències
municipals.
L'edifici és enorme, i pel que fa a l'estructura administrativa de Gualta, ens va
gran, però si a sota es pogués museïtzar a través del consorci del Ter, que
agrupa tots els municipis del Ter, tenen la seu central a Manlleu, si es pogués
lligar tot, seria perfecte.

126

Lidia: Considera competència els seus pobles
veïns
com
Torroella, Llabià, Fontanilles?
No, Torroella és el focus d'atenció, el mercat natural d'aquests pobles, i del
voltant, per tant no crec que sigui competència.
Hi ha la rivalitat típica dels pobles, però considero que són més aviat aliats,
perquè fem activitats tots plegats.
Marta: Tenen considerat fer més xarxes socials a part de Facebook?
A mi m'agradaria, però no en tinc ni idea de com funciona. Aleshores, ens hem
d'esforçar tots plegats a gestionar-ho.
La pàgina web la porta l'administratiu/informàtic de l'ajuntament.
Lidia: Hi ha hagut algun fet important a Gualta?
Els aiguats són molt habituals, els provocava el Daró.
El canal és dels principis dels anys 60. Quan plovia a les Gavarres, tota Gualta
quedava molt inundada. El tema de l'aigua a Gualta és molt important.
Marta: Considera que tenir empreses com “Pitch and Putt” o “Ca la
Paquita” són importants per Gualta?
Sí, és molt important tenir aquestes empreses perquè és un valor afegit.
La botiga del poble, Can Mariscot també és molt important, el seu valor
principal no és que atregui molta gent, que també, però el més important és
que permet que la gent gran i no tan gran del poble, tinguin accés a una botiga
on hi ha de tot.

127

2. ENTREVISTA

A

SALVADOR

TARRADAS,

METGE

DE

GUALTA
Salvador Tarradas, era un metge a la Bisbal, i titulat
de Cruïlles. Després va fer les oposicions, i es va
quedar a treballar a Ullastret, però tot hi així,
treballava a pobles com, Serra de Daró, Fontanilles i
Gualta. Ha exercit la seva professió durant més de 40
anys i és un metge molt conegut a Gualta.
Lidia: Com és que vostè sap tant de plantes?
Perquè la majoria d'aquí Gualta són medicinals, i
com ja sabeu, jo estic relacionat amb el món de la
medicina.
Lidia: Solia receptar plantes medicinals als seus pacients?
Sí, algunes coses si, i alguna inclosa me les prenc jo mateix! És molt sa. A la
farmàcia, es venen a preu d'or, en canvi aquí Gualta les pots agafar tu mateix!
Marta: Ens pot explicar alguna anècdota dels seus anys d'experiència?
Una vegada vaig escriure un relat i vaig guanyar un premi, basat en un fet real
sobre un pagès mort en un mas. Em varen trucar perquè anés cap allà per
analitzar el que va passar. Tot plegat semblava una sèrie americana de CSI...
millor no entrar en detalls! Això ho vaig escriure en un relat en català pel
col·legi de metges de Girona, i en castellà per un concurs de relats de temàtica
medica, de tota Espanya, i mira, vaig guanyar en tots dos el premi, i em va fer
molta il·lusió!
Marta: La llegenda de la nena de la pedra rosa, és seva, correcte?
Sí, és una llegenda/compte que me'l vaig inventar jo. Bé, totes les llegendes
tenen una inspiració basada en un fet real. Hi ha una part de la història que és
certa, però no tot.
Lidia: Hi ha una part de la llegenda, molt trista i que toca bastant,
que és quan la nena li diu al soldat, "quina llàstima que no puguis ser el
meu pare", com se li va ocórrer la història?
Perquè està basada a la batalla de Lepant a Grècia, molta gent havia mort al
mar de Grècia, i em va semblar important compartir la història. Moltes coses de
la història estan relacionades amb la realitat. El pont original també va ser
ordenat a construir per finalitats militars. I la diferència de les mesures dels arcs
del pont, està per tenir més resistència. El bo és que tot acaba amb un final
feliç.
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3. ENTREVISTA

A

JOSEP

CASADELLÀ,

PROPIETARI

DE

L’EMPRESA APÍCOLA EMPORDÀ
Marta:..Quan..i..perquè es va..fundar..l'empresa?
Bé, jo vaig néixer a Cruïlles, i al cap d'un temps em vaig
instal·lar a Gualta amb la meva família.
Sempre m'ha agradat l'agricultura. El meu pare va morir
molt jove, i vaig escollir l'opció d'agafar les abelles, jo ja
en tenia però ho vaig diversificar en fruites, bestiar i
abelles.
Al cap d'un temps, vaig adonar-me'n que el que més
m'apassionava, era l'apicultura.
Lidia:..Ven..a..altres..empreses?
No, nosaltres produïm i venem a gent que fa mercats, botigues, restaurants, i
algun hotel, i a particulars en venem molt poc. És el més fàcil i còmode per
nosaltres, així tenim un marge comercial.
Es perd molt de temps, perquè hi ha molta gent que no entén de mel.
Marta:..On..distribueix..la..mel?
Aquí nosaltres treballem des de Llançà, fins a la zona de Cassà de la Selva,
fem totes les Gavarres. Els anys més bons, anem cap a Puigcerdà i Olot, i
després també a Benicarló.
La nostra activitat més forta és la pol·linització i després fer mel de l'Alt i Baix
Empordà. Abans anàvem molt més lluny, però el transport s'ha encarit molt.
Nosaltres, fa molt i molts anys que portem la pol·linització del jardí botànic de
Blanes.
Lidia: Quins tipus de mel teniu?
En aquesta zona, tenim romaní, mil flors, a les Gavarres el bruc, es pot fer una
mica de castanyer, però cada vegada menys perquè s'està morint, l'alzina
també però no pas tots els anys, l' eucaliptus, però el més fort és la mil flors, és
el producte estrella. La mil flors és la més còmoda perquè és la que dóna
menys problemes de filtratge. El romaní també és molt còmode per treballar,
però és més delicada perquè has de veure que no tingui tanta humitat, les mels
han d'estar bé i les has de deixar madurar. De fet m'he adonat que els
restaurants, demanen molta qualitat, sobretot els cuiners, són molt disciplinats,
perquè volen molta qualitat.
Estem molt ben situats, tant per consum com per producció aquí tenim molta
muntanya i estem ben orientats i les abelles estan molt sanes, perquè toquen
ven de tramuntana i pocs vens humits, que són els perjudicials per a les
abelles.
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Lidia: Per vostè, quina és la millor mel?
Ara et diré una ironia... la millor mel per nosaltres, és la que venem i cobrem!
Si tens tres fills, quin és el més intel·ligent? I el més guapo? Amb les meves
mels, passa el mateix.
Als mercats, té molta fama el romaní, el taronger també...
La gent sap que si compres una cosa de qualitat, serà bona, independentment
de quina mel esculls.
Jo vaig tenir la gran sort de tenir uns grans companys que em varen disciplinar
molt, sobretot amb el tema de les abelles.
Aquí a Catalunya, hi havia molta mel, però en els països d'Europa de l'est
tenien tècniques molt punteres.
Quan sortíem de la dictadura de Franco, hi havia molt d'interès en la mel, és un
aliment molt bo i hi havia zones d'Espanya que necessitàvem molta mel, i
l'estat mateix ho promocionava.
Estem molt ben situats, tant per consum com per producció. Aquí tenim molta
muntanya i estem ben orientats i les abelles estan molt sanes, perquè toca vent
de Tramuntana i pocs vents humits, que són els perjudicials per a les abelles.
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