
   

 
 

 
 

Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consorci 
de les Vies Verdes de Girona en el projecte Secrets de les Vies Verdes 

 
 
PARTS 
 
Sr. Eduard Llorà Cullet, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, per 
nomenament del Ple de la Diputació de Girona el dia 23 de juliol de 2019  i en virtut de 
les facultats conferides per acord de l’Assemblea General de data  3 de setembre de 
2019, i facultat per aquest acte en virtut de resolució de Presidència de data 25 de maig 
de 2021, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
Sr. Robert Mundet i Anglada, alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb NIF 
P1704900H i domicili fiscal a rambla Onze de setembre, 107, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2022, assistit 
pel secretari d’aquesta corporació, Sr. Ignacio López Salvador. 
 
ANTECEDENTS 
 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a ens encarregat de la gestió i promoció 
de les vies verdes i la ruta Pirinexus, promou projectes que millorin la interpretació del 
territori, tant des de la vessant cultural com natural.  
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva està interessat en participar i col·laborar en el 
projecte Secrets de les Vies Verdes, que té com a objectiu promoure les vies verdes com 
a eix d’interpretació del territori, oferint petits itineraris accessibles des de les vies 
verdes per donar a conèixer la importància del patrimoni natural i cultural del municipi.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
conveni, d’acord amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular i formalitzar la col·laboració entre el Consorci de 
les Vies Verdes de Girona i les diferents organitzacions que vulguin adherir-se i participar 
al projecte Els Secrets de les Vies Verdes.  
 
Segon. Obligacions de les parts 
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva es compromet a dur a terme el manteniment de la 
ruta considerada com a Secret (veure Annex) en el terme municipal de Cassà de la Selva,  
 



   

 
 

 
 
de manera que es garanteixi un bon estat de la ruta, facilitant-ne el gaudir per part dels 
usuaris.   
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva es compromet a garantir l’accessibilitat de la ruta 
Secret des de i fins a la via verda en el seu pas pel terme municipal de Cassà de la Selva. 
  
Tercer. El Consorci de les Vies Verdes de Girona es compromet a senyalitzar l’itinerari 
des de la via verda, i si s’escau, realitzar una inversió inicial per a l’adequació del camí, 
sempre que aquesta s’adeqüi a les accions previstes pel Consorci, i sigui econòmicament 
viable.   
 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona es compromet a vetllar per la correcta 
visualització de les rutes, i la seva promoció a través dels mitjans propis de comunicació 
del Consorci, com són web, xarxes socials, i puntualment premsa escrita.   
 
Tercer. Obligacions econòmiques 
 
Aquest conveni no generarà cap despesa econòmica a les parts signants 
 
Quart. Seguiment del conveni 
 
S’estableix una comissió de seguiment del conveni que estarà constituïda pels següents 
membres:  
 
Per part del Consorci de les Vies Verdes: Gerent (o persona que en designi en 
substitució) i un tècnic encarregat del seguiment del conveni.  
 
Per part de l’Ajuntament: l’alcalde (o persona que en designi en substitució) i el tècnic 
que correspongui pel contingut del conveni. 
 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. La Comissió de 
Seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels compromisos adquirits 
a la signatura del conveni. Així mateix és l’òrgan competent per resoldre els problemes 
d’interpretació i compliment que es puguin plantejar durant la vigència del conveni 
 
La comissió es reunirà quan els seus membres així ho acordin i analitzarà l’estat dels 
compromisos i acords adoptats.  
 
Cinquè. Règim jurídic i jurisdicció competent. 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o 
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sense 
perjudici de la competència de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa de Girona. 
 



   

 
 

 
 
Sisè. Vigència 
 
El termini de vigència d’aquest conveni és de quatre anys a partir de la data de la seva 
signatura, amb possibilitat d’una única pròrroga expressa de fins a quatre anys 
addicionals, sens perjudici de que perdurin les obligacions que estiguessin pendents 
d’executar. Qualsevol de les parts podrà rescindir-lo prèvia comunicació, per escrit, a les 
altres parts, amb tres mesos d’antelació. 
 
 
Setè. Modificació  
 
La modificació del present conveni es realitzarà mitjançant addenda i per acord unànime 
de les parts. 
 
Vuitè. Incompliment del Conveni 
 
En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits, les parts es reserven 
el dret d’exercir les accions legals necessàries per exigir el compliment dels pactes o a 
instar la seva resolució. 
 
Novè. Formes d’extinció del Conveni.  
 
El present conveni de col·laboració s’extingirà per les següents causes:  
 
a) Per l’incompliment dels objectius fixats i/o de les obligacions de les dues parts.  
 
b) Per finalització de la seva vigència  
 
c) El mutu acord de les parts  
 
d) Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant en els termes, 
condicions i qualitats establertes en el conveni  
 
Desè. Publicitat del Conveni 
 
El Consorci de les Vies Verdes ha de publicar el text íntegre del Conveni al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i a la web del Registre de Convenis de Col·laboració i de 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de La 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data que 
figura en la signatura digital. 



   

 
 

 
 
 
 
  
Pel Consorci de les Vies Verdes                              Per l’ajuntament de Cassà de la Selva 
 
 
 
 
 
 
 
President                                                                       Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretari                                                                          Secretària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX. Proposta d’itinerari Cassà de la Selva 

Can Vilallonga  

Municipi Cassà de la Selva 

Introduc-

ció sobre 

el 

municipi  

Cassà de la Selva és una vila situada en un entorn natural privilegiat, entre l’espai protegit del massís 
de les Gavarres i el pla de la Selva. Emplaçat en un punt estratègic al sud de la comarca del Gironès, 
Cassà es troba a 14 quilòmetres de Girona i a 20 quilòmetres de municipis de la Costa Brava com 
Platja d’Aro. 

Un dels elements que més ha marcat la vila de Cassà ha estat l’explotació del suro, que ha creat uns 
paisatges, una cultura i una manera de ser particulars. Així, podreu fer-hi un viatge que va des dels 
boscos de suredes de les Gavarres fins a les empreses transformadores. A més, hi descobrireu una 
rica oferta cultural i especialment musical, com també un interessant patrimoni arquitectònic, fruit 
d’aquesta indústria surera que va deixar una empremta al territori. 

Finalment, Cassà ofereix un entorn natural d’una gran riquesa i bellesa que es caracteritza pel 
contrast entre els boscos de suro i alzina de l’espai protegit de les Gavarres i el mosaic de camps de 
conreu del pla, travessats per nombroses rieres i refugis d’una rica fauna i flora. De tot plegat en 
podreu gaudir de manera respectuosa i sostenible des de les vies verdes i des de les nombroses 
rutes que ofereix el municipi tant per fer a peu com en bicicleta. 

Descrip-

ció del 

Secret  

Aquest itinerari us permetrà, des de Cassà de la Selva, descobrir la finca pública de Can Vilallonga i 
el seu ric patrimoni, lligat a l’aprofitament de l’aigua.  

La finca, de titularitat pública i gestionada pel Consorci de les Gavarres, se situa en un indret 
privilegiat al peu d’aquest massís, i està formada per una gran masia d’origen medieval i les terres 
i els boscos que en formaven part. A més, en destaca un gran complex hidràulic, que inclou un antic 
molí i diverses rescloses, basses i especialment diversos aqüeductes que transportaven l’aigua fins 
a la finca.  

Per arribar-hi, travessarem els boscos de suro que caracteritzen el massís de les Gavarres i que han 
configurat l’economia i la societat del territori. Podrem resseguir també la riera de Vilallonga i 
descobrir-ne la fauna i la flora que la caracteritzen. Un cop arribats a Can Vilallonga, completarem 
l’anomenat itinerari de l’aigua, que ens permetrà  descobrir l’important paper que ha tingut la 
gestió i l’aprofitament de l’aigua en aquesta zona i tots els secrets amagats de la finca.  

Es tracta d’un itinerari d’una certa llargària (5,6 km) però força fàcil de seguir, i que es pot fer tant 
a peu com en bicicleta. A més, des de Can Vilallonga tindreu l’oportunitat de resseguir altres 
itineraris que s’endinsen al cor de les Gavarres. 

Punts 

d’interès  

 

Antic camí ral a Sant Feliu: En aquest punt es desvia el camí ral que antigament unia Girona amb 

Sant Feliu de Guíxols després d’abandonar el poble de Cassà. El camí ha estat restaurat i recuperat 

en els darrers anys, i s’hi pot observar clarament l’estructura rebaixada que els segles d’ús i de pas 

de viatgers han creat en el terreny.  

 

Resclosa de la Capçana: Desviant-nos una cinquantena de metres del camí, i creuant la riera 

Verneda, trobarem l’antiga resclosa del molí de la Capçana o del Limbo. Aquesta resclosa 

emmagatzema l’aigua de la riera i crea un espai de gran interès natural i paisatgístic. De fet, la 

https://www.cassadestapa.cat/index.php/entorn/gavarres.html
https://www.cassadestapa.cat/index.php/que-puc-visitar/item/408-a-prop-de-cassa.html


resclosa havia servit fins fa poques dècades com a lloc d’esbargiment i repòs de molts cassanencs i 

cassanenques que venien a refrescar-s’hi els dies d’estiu. 

 

Masia de Can Vilallonga:  Es tracta d’una masia tradicional amb parets de pedra, primitivament de 

planta quadrangular, coberta de teula a dues vessants. Els embigats són de fusta. La façana principal 

presenta una porta dovellada de granit i finestres també del mateix material amb rapissa 

emmotllurada. La finestra central del primer pis presenta un baix relleu de granit sobre la llinda. 

 

Riera de Can Vilallonga: Aquesta riera recull les aigües que provenen de les Gavarres i desemboca 

a la riera Verneda després de sortir de la finca de Can Vilallonga. Tot i ser una riera petita i 

estacional, l’aigua s’ha canalitzat i aprofitat per a les necessitats de la finca i per fer moure el molí 

que permetia moldre el gra i fer farina i farratges. La riera també  forma un ecosistema propi molt 

interessant, amb presència d’amfibis, i permet fer un passeig molt agradable. 

 

Molí de Can Vilallonga:  El molí originàriament formava part de la mateixa propietat que el mas i 

rebia l’aigua de la riera de Vilallonga gràcies a la resclosa situada a uns metres aigües amunt. Els 

molins fariners eren utilitzats per moldre cereals de qualitat per fer farina per al consum humà però 

també per moldre altres tipus de grans més barroers per fer pinso i farratge per al bestiar. No tenim 

cap informació de com era l’antic molí, ni sabem quantes moles feia funcionar, ni si només servia a 

Can Vilallonga o si altres pagesos també hi anaven a moldre. Avui en dia l’antic molí ha estat 

remodelat i té un ús residencial. 

 

Resclosa del molí:  El molí necessita diverses estructures per assegurar-se l’energia hidràulica que 

ha de moure les moles. La primera és la resclosa construïda al mig de la llera de la riera de Can 

Vilallonga, per aturar i emmagatzemar l’aigua i derivar-la per un antic canal avui perdut que la 

transportava fins a la bassa del molí de Can Vilallonga. 

Aqüeductes: A la finca de Can Vilallonga es compten fins a tres aqüeductes construïts en època 
moderna que condueixen l’aigua captada a les Dues Rieres fins a la bassa de Can Vilallonga.  

El primer aqüeducte que trobem, de tres ulls (tres petits arcs de mig punt), és de petites dimensions 
i està construït només amb rajol i morter. Més endavant trobem l’aqüeducte gran, que arriba fins 
als 18 metres i que permet salvar els 5 metres de desnivell que dibuixa un torrent. Per les seves 
dimensions, per construir-lo es van utilitzar maçoneria de pedra i calç en els paraments i pilars, i 
rajols en la canalització i disposats a plec de llibre en els arcs. Finalment, l’aqüeducte dels dos arcs 
fa 13 metres de longitud i salva un desnivell de quasi 3 metres d’alçària.   

Els aqüeductes formen part de la zona d’interès etnològic del sistema hidràulic de Can Vilallonga i 
juntament amb el canal soterrat són elements funcionals gràcies a la restauració i els treballs de 
manteniment que duu a terme el Consorci de les Gavarres. 

Bassa de reg: Punt de destí i d’emmagatzematge de l’aigua recollida a les Dues Rieres i transportada 
per mitjà dels aqüeductes. L’aigua s’usava per regar l’hort i els camps més propers a la casa. Per 
fer-ho hi ha una caseta a la cara sud-oest de la bassa, amb unes escales que ens porten a la part 
inferior de la bassa, on hi ha una clau de pas. Quan s’obria aquesta aixeta, l’aigua sortint era 
conduïda per una canonada ceràmica soterrada fins als regs que ressegueixen els camps (si ens hi 
fixem els reconeixerem pels joncs que hi creixen, que ens indiquen humitat). Adossada a la bassa 
també hi ha un petit safareig de 3 × 3 metres on la família del mas feia la bugada. 



Distància  5,6  km (ruta lineal) 

Dificultat  Mitjana 

Paviment Ruta de natura  

Altitud 

màx. 

158 m 

Altitud 

mín. 

128 m 

Serveis  Restaurants, comerç, autocaravanes, WC, eines de reparació de bicicletes, zona de pícnic 

Trans-

port  

Ambdós  

Tipus de 

secret 

Camins fluvials / Històric  

Punt 

d’inici de 

la ruta  

Coordenades:  

X: 2.883134 

Y: 41.876967  

Fotogra-

fies  
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