
MUNICIPIS SURERS

Girona, Catalunya
CASSÀ DE LA SELVA

Ajuntament de Cassà de la Selva
Rambla de l’Onze de Setembre, 107 

T. 972 460 005
www.cassa.cat

Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
L’Estació, Parc del Carrilet

T. 972 465 243
turisme@cassa.cat

Cassà de la Selva. Foto: Ajuntament de Cassà de la Selva



 

Municipis Surers | Cassà de la Selva 

 

 

EL MUNICIPI 

 
Cassà de la Selva està situat a 12 km de la ciutat de Girona i de l’aeroport, als 

peus del Massís de Les Gavarres, en una zona poblada de bosc mediterrani amb 

una vegetació formada fonamentalment per alzines i alzines sureres. 

 

El nucli original de població data de l’Edat Mitjana, encara que hi ha restes de 

poblacions del paleolític i de les civilitzacions ibera i romana. Al casc antic hi ha 

els principals monuments del municipi, com l’església gòtica, del segle XVI, Can 

Frigola i la Torre Selvatana, així com una bona quantitat d’edificis senyorials de 

les primeres dècades del segle XX. 

 

La proximitat a Girona i al mar, amb bones comunicacions en ambdós sentits, 

ha propiciat una economia amb gran pes del teixit industrial i els serveis, i una 

presència cada vegada menor de l’agricultura. 

 

La muntanya, que en temps passat va ser zona d’intens treball ramader i 

forestal, avui és l’espai d’oci habitual dels habitants de Cassà, tant en activitats 

tradicionals com la caça o la recollida de bolets, com en rutes BTT o senderisme, 

en la seva extensa xarxa de camins senyalitzats. 

 

 

           Aqüeducte Gran de Can Vilallonga (Consorci de Les Gavarres). Foto: Oriol Alamany 
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EL SURO I CASSÀ DE LA SELVA 
 

Durant el segle XIX es desenvolupa una important indústria suro-tapera que va 

ser el motor de l’explosió demogràfica i econòmica de Cassà, potenciada per la 

creació d’una línia de ferrocarril que facilitava la comunicació amb Girona i el 

port de Palamós. Aquesta mateixa via és ara part de la xarxa de cicloturisme 

Vies Verdes amb un traçat de gairebé 40 km entre Girona i Sant Feliu de 

Guíxols. 

 

L’activitat surera segueix essent molt important per al municipi. Actualment hi 

ha 16 empreses sureres i es conserven importants extensions forestals amb 

gran concentració d’alzines sureres. 

 

Font: Viquipèdia i web de l’Ajuntament de Cassà de la Selva  

 

 

ALGUNES DADES MUNICIPALS 
 

� Població: 9.926 habitants (gener 2011) 

� Extensió: 45,16 km2 

 

 

ESPAIS PROTEGITS, PARCS NATURALS I 

ALTRES  
 

� Espai d’Interès Natural Massís de Les Gavarres 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la primavera, el prat de dall d’Esclet és un indret paisatgísticament impressionant, amb explosions florals 

que meravellen a qui s’hi vulgui acostar. Foto: Ajuntament de Cassà de la Selva 
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PRODUCTE LOCAL I ARTESANIA 
 

A Cassà de la Selva podem trobar productes locals com la Cervesa Gavarres, la 

Cervesa Can Frigola o la Mel de Cal Tetei. 

 

Pel que fa a artesania, hi ha una empresa dedicada al suro, trobant també altres 

especialitats com la taxidèrmia i l’etnobotànica aplicada. 

 

 

RECURSOS TURÍSTICS 
 

� Patrimoni històric construït: 

o Poblats ibèrics (Puig Castell) i restes romanes 

o Capella del Remei, segles XVII i XVIII 

o Església parroquial de Sant Martí, gòtic del segle XVI 

o Les Mesures, segle XVIII 

o Can Frigola i Torre Selvatana, gòtic del segle XVI * 

o Can Nadal, eclèctic, any 1905 

o Can Xifra, d’origen medieval i reformada l’any 1900 

o Centre Recreatiu, eclèctic, any 1892 

o Estació del Ferrocarril, neoclàssica, construïda l’any 1892 

o Casa del Gas, modernista, construïda l’any 1896 

o Sala Galà, eclèctic, any 1910 

o Camí de l’aigua, viaductes de Can Vilallonga ** 

o Can Trinxeria, neomedieval, any 1897 

 

*Elements del patrimoni històric construït de Cassà de la Selva declarat bé cultural 

protegit.  

** Bé d’Interès Nacional. 

 

� Patrimoni natural:  

o Espai d’Interès Natural  

Massís de Les Gavarres 

o Reserves de flora i fauna  

del veïnat d’Esclet 

o Arbres d’interès local 

o Itineraris de natura  

www.naturalocal.net 

 

 

Orquídia de prat, una de les espècies característiques 

 dels prats de dall. Foto: Ajuntament de Cassà de la Selva 
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� Centres d’interpretació, museus, rutes o altres: 

http://www.turismegirones.cat/cat/que-fer/m6/cassà%20de%20la%20selva.html 

 

 

� Festes, tradicions i cultura: 

o Nit dels Músics de Cassà 

o Festa Major 

o Fira de Santa Tecla 

o MACCA (Mostra d’Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva) 

o Travessa de Les Gavarres 

o Marxa de Primavera 

 

 

� Gastronomia: 

L’atractiu clau de la gastronomia de Cassà és la cuina de caça. Per 

aquest motiu, anualment, es celebra la Fira Gavarres. Pesca, Caça i 

Mostra Gastronòmica, on els visitants poden gaudir d’aquest tipus de 

cuina així com tot el patrimoni associat. 

 

 

 

El prat de dall d’Esclet és de règim inundable. Els anys més humits sol passar setmanes o inclús  

mesos inundat; aquest fet determina el seu interès natural. Foto: Ajuntament de Cassà de la Selva 
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OFERTA TURÍSTICA 
 

Cassà es troba en una zona de pas situada a tocar del mar i la muntanya que 

acull racons idíl�lics.  

 

� On menjar? 

http://www.turismegirones.cat/cat/on-

menjar/m6/tots/aa5d06457394e654af31ac110caeeda9/club-de-

gastronomia-del-girones---restaurants.html 

 

� On dormir?  

•  Hotels 

http://www.turismegirones.cat/cat/on-

descansar/m6/tots/8eb2867e540c57d212adfa6c99ca0c83/allotjament--

hoteler.html 

 

•  Allotjaments Rurals 

http://www.turismegirones.cat/cat/on-

descansar/m6/tots/aa889c99feed68713460e6a1b2662531/allotjament-

rural.html 

 

•  Albergs i Pensions 

http://www.turismegirones.cat/cat/on-

descansar/m6/tots/4b2b10df3582731b3d417a05ae0284cb/apartaments,-

albergs-i-pensions.html 
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