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Marc Vinyolas, hereu 2006.

ció, que es va celebrar el dia 4 de juny, va fer un
dia radiant i calorós, amb un cel impecablement
blau.

Sant aniol, a cor
què vols
Encara sembla que em trobo assegut, amb les
cames estirades, a sobre el prat de la Font, amb
un plat d’arròs a la falda i mig got de vi negre.
Un airet fi juga amb l’ombra on sóc i em regala
una fresca riquíssima. Tot d’una, s’afegeix al joc
un so musical delicat i armoniós. Són els violins
dels Mala Petja, el grup que ens va engrescar
la tarda de l’aplec de l’any passat amb balls i
cançons tradicionals. Aquest any ho van fer els
Bufalodre, de Valls. Estic tan bé en el meu racó
que el considero un tros de cel (ja m’agradaria
d’anar al cel si tan sols fos així...) És com una
bombolla on em sento com un nadó al braços
de la mare. És una bombolla viatgera del temps
i, dins seu, vaig flotant per l’entorn de Sant Aniol
d’Aguja. Em ve bé de recordar alguns fets i imatges dels aplecs dels anys 2005 i 2006. Perquè
són els més recents i crec que han tingut ingredients molt especials.
S’ha de dir que el temps sempre ha estat molt
benèvol per als últims aplecs. En la passada edi-

De seguida veig els components de Quartajusta.
Són un petit grup de joves que canten cançons
amb acompanyament de guitarres i que han estat la principal novetat en les dues últimes programacions. Amb els seus cants han acompanyat les funcions religioses a dins l’ermita. Una
altra novetat ha estat que, enguany, s’ha pogut
celebrar la missa. Vam comptar amb Mossèn
Josep Riera, rector de Molló. Amb aquestes
dues noves hem de dir que l’interior de l’ermita
va quedar totalment ple. Després de la missa,
els Quartajusta ens van oferir un petit concert
amb cançons de Lluís Llach, els Esquirols, Gerard Quintana... Encara em sembla que sento els
seus cants i les seves guitarres. El so s’escampa
omplint tot el temple. I, com si fos empès per
una força sobrenatural, ressegueix la vella volta romànica i entra pels nostres timpans, pur i
net. Sense filtres, entra directament dins del
nostre cor. I no saps què, però quelcom pesa
cap a l’estómac. Puja, i s’estira pel mig del pit i
et resseca la gola. A la cara, els llavis apretats i
alguna magarrufa...Tot plegat brolla en els ulls.
Ai senyor! Tan sols unes llàgrimes vergonyoses.
Això sí, són més transparents que les aigües de
la riera i corren arrapant-se galta avall per a ser
escopsades per unes mans enfeinades, que les
volen tornar amunt. Cap a dins als ulls de nou,
que no s’escapin! Són tan boniques!
Gràcies amics del Quartajusta, sou uns artistes!
Segurament que us ha sorprès l’emoció de la
gent que us escolta. Penso que potser es tracta
de tota una barreja de sentiments que se senten representats en les vostres interpretacions...
També el fet de trobar-nos a Sant Aniol... no és
un lloc qualsevol.
El so alegre i divertit dels Grallers de Montagut ens encamina cap al prat de la Font on
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Els Quartajusta

Un deu per a la Secció Vertical del Centre Excursionista de Banyoles que ja fa dos anys que té
la moral de fer un arròs per a qui en vulgui. Bé,
qui en vulgui ben bé no, perquè aquest any es
van vendre 90 tiquets i encara hi va haver algú
que se’n va quedar sense. Té mèrit pujar fogons,
bombones, paelles...

s’encadenen tot un seguit d’actes habituals.
Encantament de tortells, ballada d’una sardana,
elecció de l’hereu i pubilla... Renoi! Fe que n’hi
han de noies maques que volten per allà. De Corals i Alberts (uns dels principals personatges
de la novel·la “la Punyalada”) n’està ben ple.
Els Alberts quedem bocabadats en veure les pubilles. El 2005 fou la Marta Callís de Can Gustí
de Riu. Aquest any va tocar de la part francesa: Àgata Tenàs . Qui no ens fa ni to ni so és
l’hereu, és clar. En Marc Vinyoles de Camós,
Pla de l’Estany, és l’hereu 2006. Fa una cara de
trabucaire de pura raça. Per això sol ja s’ho mereix de ser hereu. Abans de dinar es van sortejar diferents pintures cedides generosament per
Maria Dolors Bagué. L’any passat va ser l’últim
que vam tenir una obra de Granados Llimona.
Just després de l’aplec ens va deixar per passar
a millor vida. Gràcies Sr. Granados per tants anys
de col·laboració. Sempre recordaré el moment
en què em va donar aquesta última obra, el dia
abans de l’aplec, a casa seva, i em va dir que li
havia agradat molt d’anar a Sant Aniol, però que
no sabia si podria tornar-hi més. Una encaixada
i un adéu. Va ser la primera i última vegada que
ens vam veure. Vull pensar que una part del seu
cel és a Sant Aniol.
A l’hora de dinar la gent tapa les ombres, que
són curtes i arraconades.
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La mainada són a pertot. Disfruten a les passeres de la riera, participen als jocs de cucanya
que es fan a mitja part del ball, a saltar a corda i
obren uns ulls com unes taronges quan escolten
Quartajusta. I, sobretot, corren, riuen i juguen a
per tots costats. Feia temps que no en venia tanta de mainada.
L’aplec, però, comença al matí. Cap a quarts de
deu ens agrupem a l’ermita, esmorzem i preparem els últims detalls. L’arribada dels peregrins
de Sant Llorenç de Cerdans, companys de la
Catalunya Nord, altrament anomenats francesos, cada any és més emotiva. Des del 2003
que s’ha recuperat el fet de pujar fins al coll de
Clarioles per a donar-los la benvinguda i baixar
plegats, amb simbòlica processó, fins a Sant
Aniol. Aquest any vam pujar-hi molta gent. Gairebé omplírem el petit espai del collet. Mentre
els esperàvem, en vam cantar una, i una altra
si convé, per a començar d’agafar ànims. Quan
arriben els de Sant Llorenç (cap a 50 de colla,
molt més que les últimes vegades) arrenquen els
aplaudiments, les encaixades i efusives salutacions. L’engrescat so de la gralla dels Grallers de
Montagut és el principal to de benvinguda. Amb
la imatge del sant a bracet, els fem passar tot
davant. La gralla no para i també anem cantant
alguna corranda i alguna estrofa dels goigs mentre baixem. Valgue’m Déu quina barreja!
Mai havia vist les continuades reblincoles del
camí plenes de gent, en fila índia, que anava caminant avall. No es va perdre temps en passar
la riera de darrera l’ermita. En l’última jornada
de treball es va construir una palanca de fusta,

de dos trams, i fóu col·locada un pam sobre de
l’aigua. El procés va ser costós, ens va fer renegar i riure molt. Està feta de quatre socs de
castanyer, que vam anar a buscar a la castanyeda del Molí. Mentre uns estassaven el camí
per accedir-hi, els altres serraven quatre socs de
castanyers morts. Per cert és una llàstima que
s’estigui morint aquesta espècie que tant apreciem. Tenen algun mal gam que es va escampant a pertot. En aquesta castanyeda ja n’hi ha
una colla que no brota i fa pena de veure. En
tindrem per anar fent palanques. Bé, esperem
que no gaire, perquè el soc d’un castanyer mort
pesa molt més que un mort. Van caler una bona
colla de “matxos de bast” per traginar-los. De
peus a la riera hi havia un parell “d’enginyers”
que van construir una palanca molt ben feta. Li
vam fer el senyal de la creu perquè prou sabíem
que una forta riuada se la podia endur, abans
de l’aplec, tot i que estiguessin estacades amb
cables d’acer. Però com que la passada primavera no es va gastar gens de pluja, no hi va haver
problema.
Una altra feina important que es va fer va ser la
recuperació d’aquest camí de la castanyeda del
Molí. És un tros de camí alternatiu que arrenca
entre el Citró i la passera del Prat i travessant
dita castanyeda, comunica amb el camí de Sant
Aniol a pocs metres abans d’arribar-hi. És un xic
més llarg però també estalvia de passar la riera
les dues últimes vegades.
Quan s’ermercen hores de treball a preparar una
activitat i aquesta surt bé, l’alegria i satisfacció
dels organitzadors dura una colla de dies. I això
incentiva idees i empenta per organitzar-la de
nou. És el cas de l’aplec de Sant Aniol d’Aguja.
Des que ens vam ajuntar amb la gent de Terra
Aspre de Montagut, l’Aplec ha guanyat molt de
nivell, fins al punt que podem dir que l’hem salvat i s’ha consolidat sobradament. La participació de gent durant els últims anys ha estat nota-

ble i això ha estat determinant per a fer-nos tirar
endavant. Els aplecs sempre han estat precedits
de reunions per elaborar el programa. Han estat trobades importants i plenes de xispa. Ens hi
trobem les tres entitats organitzadores : Terra Aspre de Montagut, Peu Alegre de Sant Llorenç de
Cerdans i el Centre Excursionista de Banyoles.
Cada any ens reunim en un d’aquests pobles,
anem fent la roda. I també programem un mínim
de dues jornades de treball a l’any. Cada vegada
hem anat guanyant més terreny, quant a la neteja
de vegetació, i els prats de l’entorn pràcticament
estan tots nets que fa goig. Evidentment també
s’han fet arranjaments diversos i importants. Tot,
però, fins al màxim de les nostres limitacions. Hi
han coses que estan fora del nostre abast.
El més important és que durant els últims anys
hem assedegat el nostre cor en veure tot el que
s’ha aconseguit entorn l’aplec. Sobretot petits
moments de vertadera felicitat com alguns dels
que he explicat. Però el cor ens demana encara
més. S’ha de recuperar el refugi de Sant Aniol.
És la nostra principal il·lusió. El lloc és ideal, no
cal que entri en detalls per demostrar-ho. Esperem que aquest somni el comparteixi molta gent.
Ningú es mereix aquella ruïna.. Al nostre país

Arribada dels francesos a coll de Clarioles
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esperem a fer grans restauracions quan tenim
una ruïna total (Sant Pere de Rodes, Sant Quirze
de Colera...entre molt altres) Doncs bé, l’antiga
rectoria de Sant Aniol pràcticament ja ho és de
ruïna total, i comença a suposar un perill per a la
bona gent que transita pels voltants. Cal actuar.
El treball d’organització de les tres entitats esmentades anteriorment i la col·laboració del Consorci de l’Alta Garrotxa, Ajuntament de Montagut
i Oix, Parròquia de Montagut, Diputació de Girona, han fet possible el renaixement de l’aplec.
Ara s’ha d’anar pel refugi. Si tots hi posem el cor
i algú hi posa un bon grapadot de “peles”, és
possible. Hem de tornar a l’antic refugi i l’ermita
de Sant Aniol (té la teulada destrossada) la dignitat que es mereixen. Sant Aniol d’Aguja ha de ser

un lloc digne, de trobada d’excursionistes i gent
que s’estimi la vall en tots els sentits.
La meva bombolla viatgera ha aterrat i s’ha esclafat. M’espolso un xic. Novament torno a ser al
meu racó. Quin trosset de cel!!
Encara sembla que em trobo assegut, amb les
cames estirades, a sobre el prat de la Font, amb
un plat d’arròs a la falda i mig got de vi negre. Em
miro el got... Ep!! Què ha passat? Estar ben buit!
Caldrà omplir-lo de nou i endavant sempre! Au,
vinga! Balleu-ne una altra Corals ,toqueu-ne una
altra músics! Això tot just comença!

El Centre Excursionista de
Banyoles toca el sostre del mon
El dia 17 de maig en Joan Cardona, membre del
Centre, va assolir l’Everest, el cim més alt del planeta.
Formava part de l’Expedició Pirineu de Girona-Everest 2006.
El dissabte 1 de juliol l’Ajuntament de Banyoles i el
Centre van homenatjar l’alpinista que va signar al
Llibre d’Honor de la Ciutat de Banyoles.
Felicitem a tota l’expedició per l’èxit aconseguit, i
especialment a en Joan.
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Quim Oliver Tarradas “xari”

Secció Cant Coral
Fa dies que ens queixem de calor. En fa molta.
Els ventiladors de la sala d’ exposicions del Centre Excursionista de Banyoles van a tota pastilla.
Les parets, gruixudes com són, no ens emparen
gaire. A l’estiu, calor. A l’hivern, fred. Però no hi
fa res. Els cantaires ens continuem trobant cada
dimarts, de 2/4 de 10 a 11 del vespre per a afinar les nostres veus i refilar conjuntament.
I així, amb il·lusió, dedicació i esforç hem pogut
anar treballant un repertori sòlid de cançons populars catalanes, d’arreu del món i d’autor, que
hem presentant en les diferents actuacions que
hem tingut.
Així, durant el primer semestre de l’any, hem
participat en diverses misses i concerts de festa Major a Vilamarí, Sords, Porqueres, barri de
Sant Pere, barri de Montilivi de Girona... També
hem participat amb molta il·lusió a la diada de
celebració de la recuperació del camí a peu Banyoles-Rocacorba, a la presentació del CD de la
coral del GEiEG de Girona i hem ofert un concert
d’estiu a Besalú i un altre a Esponellà...
L’últim diumenge de juny, com ja és tradicional,
els cantaires del Pla de l’Estany vàrem celebrar
la nostra trobada. La d’aquest any ha estat ja la
6a. edició i s’ha celebrat al bonic paratge de l’era
del Castell de Palol de Revardit. Hi hem estat
tan bé... L’era es va omplir de gom a gom. I així
les Corals Plenitud del Casal de la Gent Gran, la
Coral Nova Llavor i la Coral del Centre Excursionista de Banyoles, les Veus de Sant Joan de Les
Pedreres, la Coral del Centre Cívic de Porqueres,
la coral de Fontcoberta i el Grup de Caramelles
de Sant Miquel de Campmajor, vàrem interpretar dues cançons del nostre repertori oferint un
programa alegre, fresc i variat que va fer gaudir
el públic assistent. Vàrem acabar interpretant,

tots junts, la coneguda i animada cançó “El vestir d’en Pasqual” –aquella dels elàstics blaus,
cantada tantes vegades per la Guillermina Motaque, amb una lletra adaptada venia a explicar ,
amb gràcia, l’esperit de germanor i enriquiment
mutu d’aquesta Trobada de cantaires. Proveu de
cantar-la.
*I un altre any els qui ens agrada de cantar
a les corals d’aquí el Pla de l’Estany,
per celebrar que encara no hem perdut la veu
tots junts volem, aquí a Palol:
unir els nostres cants en un de sol,
sentint-nos tots molt més germans,
cantant tots junts direm ben fort:
Visca el cant, visca l’amor!
*I ben mudats
a l’era del castell de Palol hem vingut tots
a cantar i refilar i a compartir amb les corals:
Nova Llavor, Sant Miquel, Sant Joan,
Fontcoberta, Banyoles, Porqueres i el Casal.
Hi som tots, tot desitjant que un altre any
la il·lusió faci que ens retrobem CANTANT!
Amb el cant conjunt de “Els segadors” es va
acabar la cantada, i vàrem poder gaudir d’un
refrigeri per tal de compartir la joia de sentir-nos
tots companys per mitjà del cant. Des d’aquí
manifestem el nostre més expressiu agraïment
a l’Ajuntament de Palol per la seva acollida i a
l’Ajuntament d’Esponellà, que ja ens va convidar
per a celebrar la propera trobada al seu municipi.
Carme Cornellà

de la Coral del Centre Excursionista de
Banyoles
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Escola de belles arts
de CEB
Curs 2006/07
Encara amb el regust dels actes que es varen
portar a terme no fa gaire per commemorar el
25è aniversari de la nostra Escola de Belles Arts,
ens hem posat a treballar per començar un nou
Curs, previst el proper dia 2 d’octubre.
Tant el professorat com el CEB procurarà introduir les millores necessàries perquè els diferents
tallers vagin guanyant en qualitat.
Un any més esperem que la gent del Pla de
l’Estany segueixi confiant en la nostra Escola i
l’assistència sigui nombrosa.
En els corresponents programes trobareu tota la
informació necessària tant dels diferents tallers,
com del professorat i dels horaris.
I com ja és costum, durant els dies de la Festa
Major, tindrà lloc a la Sala d’Exposicions del
CEB, la tradicional mostra de treballs del curs
anterior.
Els horaris i dies de visita seran els següents:
• Dies 21 i 22 d’octubre de 12h a 14h
i de 17h a 21h
• Dia 23 d’octubre de 17h a 20h
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal de l’Escola de Belles Arts

Nota de biblioteca
Els darrers mesos s’ha estat treballant de valent en la classificació de tots els materials dipositats a la Biblioteca del Centre. Una de les
feines més laborioses és el buidatge informàtic
de la informació relativa a rutes de muntanya,
vies d’escalada, cims, refugis, rutes d’esquí de
muntanya o de bicicleta, etc. , que evidentement és la de més gran interès per als socis de
l’entitat. Per tal de treballar d’una forma més
còmoda i, sobre tot, per facilitar la localització
dels diversos temes, s’ha canviat la base de
dades informàtica que estàvem utilitzant des
de feia anys, i que havia quedat obsoleta.
S’han rebut donacions de materials de gran
interès de diversos socis i s’han anat fent adquisicions de guies de muntanya i cartografia
de diversos indrets del nostre país i de fora. El
volum de materials que conservem comença a
ser molt important.
Malgrat tot, la quantitat de documentació que
ens va arribant ens desborda, i els dos encarregats del servei, un servidor i la bona amiga
Mª Lluïsa Pou, ens trobem que no podem
abastar tota la feina que voldríem.
Ens caldríen, per anar bé, dues persones més,
que els agradin aquesta mena de feines i tinguin com a mínim un capvespre lliure a la setmana. Això ens permetria establir una mena
de torns i poder estar més a disposició de tots
els socis per a les consultes que anessin sorgint.
Ja ho sabeu, si us pot interessar, deixeu el
vostre telèfon a Secretaria, i ens posaríem en
contacte.

Moltes gràcies per endavant.
Joan Surroca, vocal de la Biblioteca.
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Secció
de Fotografia
Durant els mesos d’abril i maig es va celebrar
el curset de fotografia del centre que com cada
any va despertar força interès, i varen assistir 13
persones amb moltes ganes d’aprendre i millorar les seves fotografies. Se’ls va donar un ampli
dossier explicatiu d’11 capítols, uns 100 folis en
total, es va fer un CD de tots ells amb exemples,
tots amb fotografies nostres, a més de les explicacions de cada una d’elles. Vàrem tenir a més
la col·laboració d’en Jordi Bosch (Barraca), que
ens va fer dos projeccions dels seus reportatges
audiovisuals, i també agrair la col·laboració d’en
Josep Auferil que com cada any ens fa una passada de diapositives d’astronomia interessant.
No cal dir que tots els que han passat pel curset
sempre ens tenen a la seva disposició per qualsevol consulta o comentari fotogràfic.

Foto Lliga 2006
El passat mes de maig va acabar la lliga provincial de fotografia amb uns resultats excel·lents per
als participants de la nostra secció. En l’apartat
de diapositives varen quedar classificats 1er i 4rt
en Pere Àuric i en Miquel Planells respectivament.
En l’apartat de color, en Pere Àuric va quedar
2on, en Miquel Planells 16è, en Gerard Vilalta
18è i en Juli Sures 31è. Cal tenir en compte que
hi han participat més de 150 fotògrafs. En B/N
les classificacions ja no han estat tan bones però
en general podem estar satisfets dels resultats
obtinguts pels nostres associats. Moltes felicitats
a tots i esperar que per a la propera lliga segueixin treballant.

En acabar el curset, com ja és tradicional, es va
fer una sortida fotogràfica amb tots els assistents
que varen poder, també hi va venir algun acompanyant més. Va fer un dia esplèndid. El nostre
destí va ser Beget, on vàrem dinar, però abans ja
havíem fet diverses parades començant per Oix,
on algú que havia perdut la nit, mentre els altres
fèiem fotos, es va quedar a dormir al cotxe.

Foto Jaume Planas

TEMES FOTO LLIGA 2006-2007
1r Lliurament- Tema LLIURE
Divendres 6 d’octubre 2006
2n Lliurament- Tema EL RETRAT I L’EXPRESSIÓ HUMANA
Divendres 10 de Novembre 2006
3r Lliurament- Tema LLIURE
Divendres 15 de Desembre 2006

Foto Jaume Planas

4t Lliurament- Tema EL PAISATGE URBÀ
Divendres 12 de Gener 2007
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5è Lliurament- Tema BODEGÒ
Divendres 9 de febrer 2007
6è Lliurament- Tema LLIURE
Divendres 9 de Març 2007
7è Lliurament- SÍMBOLS DE CATALUNYA
Dissabte 21 d’abril 2007

En el 1er concurs fotogràfic organitzat per l’associació de comerciants del barri vell de Banyoles
i amb la col·laboració de la secció de fotografia
del Centre, cal dir que tres membres de la nostra
secció varen tenir fotos premiades: Jaume Planas 2n i Albert Pueyo i Ramon Casadevall un
accèssit cada un, Felicitats.

8è Lliurament- Tema EL POBLE DE
TORROELLA DE MONTGRÍ I L’ESTARTIT
Divendres 11 de maig 2007

Jaume Vilalta

COL·LABORACIONS-EXPEDICIÓ AL CHO-OYU de 8.200m
Donem les gràcies als primers col·laboradors de l’ expedició al Cho-oyu, un cim de l’Himàlaia de 8.200
m. Aquests sortiran durant els pròxims butlletins fins al desembre del 2007. Els que vagin col·laborant
aniran sortint juntament amb aquest grup.
L’expedició es farà els mesos de Setembre-octubre del 2007

• PODIUM
• INDUXTRA DE
SUMINSITROS LLORELLA
• BASSOLS ENERGIA S.A.
• FRUITES GRAU
• CUINATS LA FARGA
• FINQUES BANYOLES
• FINQUES PALMADA
• FERRETERIA PORTELLA
• CAN MONER
• AUTOESCOLA PARÉS
• JOIERIA ART I TEMPS
• JOIERIA LLUÍS QUERA
• ASSEGUR WORLD S.L.
• ASSESSORIA AVUI
• AUTOPLANXA BANYOLES
• FINQUES COLLELL RIERA
• CANICAT

• BALLELL-PISCINES I
TRACTAMENTS D’AIGÜES
• CARNISSERIA CAN
BALDIRO
• ÒPTICA CLOSA FUSTÉ
• ASSEGEST
• RESTAURANT CAN
XABANET
• BUGADERIA ROURA
• MAQUINÀRIA CANIGÓ
• CLÍNICA VETERINÀRIA 1001
• TRANSPORTS PORQUERES
• BUCHPLAST
• CAFETEC S.L.
• COMERCIAL BANYOLES
• FARMÀCIA ROSA ALSIUS
• CLOS BRUNSÓ
LABORATORIS
• ELIT

• CUINES BANYOLES
• CARME ALLUÉ /
NÚRIA ALIU TERÀPIA
TRADICIONAL XINESA
• FUSTISA S.L.
• ELECTRO ABULÍ S.L.
• FERCON
• CASTAÑER-ESPADRILLES
BANYOLES S.L.
• CLAVERO VILA PINTORS
• VIPUMA S.L.
• LITH GRÀFIQUES
• ESCALATOUR S.L.
• TOP BICI
• FUSTERIA J.J.PEY
• NETEJA SERVIDRAGA S.L.
• LABORATORIS BANYOLES SL
• JOSEP DILMÉ-CORREDORIA
D’ASSEGURANCES S.L.

Es farà també una sortida paral·lela per visitar el Tibet –Lassa fer ascensions i caminades ,visitar monestirs. Els interessats poden posar-se en contacte amb el Centre
Aquesta sortida és apta per tothom.
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Secció
senderisme
Activitats programades secció
de senderisme - tardor 2006
Dissabte dia 30 de setembre

Itinerari: Mieres - roureda de Can Salavia - camí
del Freixe - els Saiols - Santuari de Santa Maria
de Finestres - castell de Finestres - l’Oratori- forat de l’Ovella - Puigsallança (1027 m) - el Faig
Rodó - el Campet - era de Reis - camí de Glascar
- pla de Paiés de Baix - coll Veí - Caçallebres Mieres. Vocals: Anna Bustins, Narcís Puigvert i
Quim Oliver “xari”.

EL CATLLAR (el Ripollès)
La vall del Catllar està situada a poca distància,
en direcció sud, del poble de Setcases, al marge dret del riu Ter. És una vall oblidada, molt
poc coneguda i per tant molt solitària. Està molt
ben delimitada i remunta un desnivell de cap a
1500 m. Tot plegat un racó ben interessant per
a conèixer. L’itinerari concret està per determinar. És la primera sortida de la nova temporada
2006/2007 i us proposem de quedar-nos a sopar
en un hostalot, que ens vingui de pas. Això serà
el retrobament de xirucaires. Els qui estigueu interessats en el sopar us demanem que ho feu
saber amb antelació per poder-lo encarregar.
Vocal: Quim Oliver “xari”.

Diumenge dia 8 d’Octubre
(Retrobament de la Colla del Podall)

MANTENIMENT DEL CAMÍ DE
ROCACORBA A PEU
Hi participarem. Vegeu més informació en l’apartat d’activitats de la Colla del Podall.

Diumenge dia 29 d’Octubre

LA TARDOR A LA SERRA DE
FINESTRES

Dissabte dia 11 de Novembre

MESURAMENT PRESSIÓ
ATMOSFÈRICA
Travessia a peu: Canet d’Adri - Rocacorba
- Pujarnol
Activitat conjunta de la Secció d’Astronomia i la
Secció de Senderisme.
L’any passat ja vam tenir l’experiència de fer una
excursió científica. Malgrat que el temps no va
acompanyar, va servir per a conèixer com es va
mesurar el Meridià Verd. I també per fer coneixença amb els companys de la Secció d’Astronomia. Tot plegat va ser molt positiu i per aquest
novembre ens proposen una nova experiència
científica. Ells ens ho explicaran millor. És una
sortida de tot el dia. Per a donar-hi més al·licient
hem escollit de fer una travessia. Això suposa de
fer una combinació d’autocar. Els interessats us
haureu d’inscriure a la secretaria del Centre pagant l’import del trajecte. A més, se us informarà
dels altres detalls.
Itinerari: pla d’Adri - Can Madoixa - Mas Verd
- Reblinco Fosc - Rocacorba - Puig Sou (mesurament) - camí dels Morts - pla de Martí - prat de
Sant Nicolau - Roure Gros - Oratori del Collet de
Cal Negre - Bac de Can Gelada - Pujarnol.

Us proposem un interessant recorregut circular
per a conèixer els voltants de Mieres i gaudir dels
colors tardorals a les fagedes de la serra de Finestres.
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Dissabte i diumenge dies 2 i 3 de Desembre

TRAVESSIA GARROTXINA FINS AL
SANTUARI DE LA MARE DE DEU DEL
CORAL
Itinerari dissabte: hostal de la Vall del Bac - Sant
Miquel de la Torre - coll del Triadú - collada de
Resclusanys - Camp Dalt - Puig Ou coll d’Arrencafels - coll de la Bau - Santa Maria de Bolòs
- coll de la Masó - coll de Bolòs - la Quera - collet
de Font Ramut - molí d’en Sorolla - Rocabruna
- coll Vernardell - Cal Pubill - Santuari de la Mare
de Déu del Coral.
Sopar, dormir i esmorzar a les dependències
del Santuari, habilitades com a “gîte d’étape”Alberg.

Secció d’alta
muntanya
23 i 24 de setembre de 2006

ARESTA NORD DEL CARLIT
Pujarem l’emblemàtic cim del Carlit per la seva
cresta nord. És un itinerari amb trams de II grau,
apte per a gairebé tothom. Hi haurà reunió preparatòria el dimecres abans a les 22 h als locals
del Centre.
Vocal: Jordi Cruells i Ros.

14 i 15 d’octubre de 2006

Itinerari diumenge: Santuari de la Mare de Déu
del Coral - Coll Roig - la Sadella - coll de Malrem
- Serra Llarga de Monars - puig de Comanegra
- bassa de Monars - la Gurata - el Barrancot - la
Farga - Can Jepet - coll Samergol - Sant Miquel
de Pera - el Saguer de Pera - estret del Bo del
Quer - mol de la Coromina - Hostal de la Vall del
Bac .Vocal: Quim Oliver “xari”.

VOLTA AL MONTARDO

Aquest itinerari està en preparació i s’hi poden
efectuar alguns canvis. Us el podrem concretar
millor a mesura que faltin menys dies.

11 i 12 de novembre de 2006

És una travessia per a “excursionistes garrotxins”
radicals. Evidentment que s’ha d’estar molt ben
preparat i acostumat a fer excursions a muntanya. Comenceu a participar a totes les programades que us seran un bon entrenament.

Sortida a un allotjament tipus “gite” a la Catalunya
Nord per tal de menjar i beure “la castanyada”.
L’endemà es farà algun cim emblemàtic de la
zona. Cal apuntar-s’hi quan més aviat millor per
poder reservar plaça per sopar i dormir. Hi haurà
reunió preparatòria el dimecres abans a les 22 h
als locals del Centre.

Cal apuntar-se a Secretaria i fer una paga i senyal de 10 euros .La inscripció estarà oberta a
partir del mes d’octubre. L’últim dia per apuntar-vos serà el 24 de novembre. Si ho podeu fer
abans millor. Per a més informació poseu-vos en
contacte amb el vocal o bé a secretaria. El dimecres dia 29 de novembre es farà una reunió a les
10 dels vespre per a concretar detalls.
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Sortida a la Vall d’Aran per fer la volta al Montardo. Segurament serà amb un bivac inclòs al peu
del cim. Hi haurà reunió preparatòria el dimecres abans a les 22 h als locals del Centre.
Vocal: Jordi Cruells i Ros.

LA POPULAR CASTANYADA

Vocal: Jordi Cruells i Ros.

Secció colla de
pa sucat amb oli

Secció excursions
matinals

Diumenge 24 de setembre

1 d’octubre de 2006

Aquest mes farem una excursió per la vall de Bianya.
Hora de sortida: com sempre, a les 9 del mati.

COMAESTREMER. EL CIM MÉS ALT
DE LA COMARCA

Diumenge 22 d’octubre

Anirem amb vehicle fins a la font de Sant Nicolau
i pujarem el cim més alt de la comarca, el Comaestremer (885 metres). Està situat entre el
Puig Ses Arques i Golany.
Cal dur esmorzar i beguda, ja que la font està
espatllada. Cal dur calçat apte per caminar per
muntanya. A l’hora de dinar estarem a casa.
Hora i lloc de trobada: a les 8, a l’aparcament
de l’antic “Champion”, a l’entrada de Banyoles.
Vocals: Dolors Pinatella-Joan Pontacq

Excursió al Castell de Sant Miquel, situat a la
muntanya dels Àngels, entre Celrà i Girona.
Hora de sortida: a les 9 del mati, des de la zona
d’aparcaments dels supermercats de Banyoles

Diumenge 19 de novembre
Excursió a Santa Bàrbara de Pruneres, a la Garrotxa.

Diumenge 17 de desembre
Com cada any, anirem a portar el pessebre al
Bassegoda. Vegeu el programa a part.

Secció bojos
pel podall
8 d’octubre de 2006

MANTENIMENT DEL CAMÍ DE
ROCACORBA A PEU.
(Retrobament de la Colla del Podall)
El passat mes d’abril vam inaugurar el camí de
Rocacorba a peu. Ja el coneix molta gent, prou
que es nota que està trepitjat. Tot i així el camí
és viu i sofreix canvis constantment. Hem de
tenir-ne cura. Ens hem proposat de dedicar-hi
un parell de jornades de manteniment durant
l’any. Així sempre estarà net i l’anirem perfeccionant. Això serà el retrobament de podallaires.
Interessats poseu-vos en contacte amb en Joan
Pontacq o en Quim Oliver “xari”. També podeu
informar-vos a secretaria.

5 de novembre de 2006

PUIG CLARÀ I L’ESTANY DE
BANYOLES
Visitarem les noves zones humides que recentment s’han creat a la zona de Can Morgat i els
Amaradors. També ens arribarem al puig Clarà,
que és un bon mirador de l’estany.
Com sempre cal dur esmorzar i beguda. Sortida
amb poc desnivell.
Hora i lloc de trobada: a les 8h, a l’estanyol del
Vilar.
Vocals: Dolors Pinatella-Joan Pontacq

Divendres 11 d’agost
Sortida de camp al Pla de Martís per contemplar
els Perseides o també anomenats llàgrimes de
Sant Llorenç.
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Dissabte 26 d’agost
Sortida per observar i aprendre a reconèixer els
núvols. Aquesta activitat comptarà amb el suport
del company Enric Estragués.

Secció
obres i camins
12 de novembre de 2006

Dissabte 16 de setembre
Com a complement a l’activitat iniciada el passat
mes de març, sortida de camp al Pla de Martís
per completar la Marató Messier.

Dissabte 30 de setembre
Sopar - tertúlia per comentar el llibre “Hibridos”,
de Robert J.Sawyer.

Dijous 5 d’octubre
A les 20:00 a Ràdio Banyoles comença la cinquena temporada del programa Sopa d’Estrelles.

Diumenge 8 d’octubre
Excursió per visitar els fars de Cala Nans i del
Cap de Creus.

Divendres 20 d’octubre
Trobada al Centre per parlar de nocions bàsiques
de fotografia astronòmica. Tot seguit farem una
sortida de camp per posar-ho en pràctica.

Divendres 10 de novembre
Dins de la Setmana de la Ciència parlarem de
fotografia astronòmica.

Dissabte 11 de novembre
Juntament amb la Secció de Senderisme farem
una excursió a Rocacorba per dur a terme un
experiment científic.
Amb aquesta sortida intentarem reproduir l’experiment del tub de mercuri que el 19 de setembre de 1648 es va dur a terme entre el cim
del Puy de Dôme i un monestir situat al peu de
la muntanya, on Perier, inspirat per Pascal, va
fer experiments relatius amb la pressió atmosfèrica.
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ARRANJAMENT DE LA FONT DE
SANT NICOLAU
El Centre Excursionista de Banyoles va arreglar
per primera vegada la font l’any 1958. A l’any
1976 es van dur a terme altres obres de reforma
que li van donar la forma actual.
Fa dos anys el pas de bestiar (vaques) pels voltants de la font va provocar que es trenqués el
tub que condueix l’aigua a la font i que quedés
espatllada.
El paratge acollidor de Sant Nicolau, sense la
font, no és pas el mateix.
No podem deixar que l’esforç de tantes hores de
treball dels nostres companys d’èpoques anteriors quedin en un no res.
Cal tornar a treballar a la font de Sant Nicolau.
El dia que s’ha fixat per a la restauració restarà
pendent de les pluges. Si la deu de la font no
raja, s’haurà de canviar per a més endavant. Per
tant qui estigui interessat a fer un cop de mà,
que passi pel centre o truqui per saber si es realitza la jornada de treball.
Hora i lloc de la trobada: A les 8 h, al local del
Centre Excursionista.

Projecció de video
17 de novembre de 2006

PLAISATGES. LA MIRADA DE JOSEP PLA
Vídeo produït per Antoni Martí, basat en quaranta textos de Josep Pla sobre el territori que li era
més proper.
La combinació d’imatges del passat i actuals, i
la narració dels textos per Xicu Masó, es fonen
perfectament.
“Només les coses temporals limitades col·
locades dintre el relatiu, són positives i vitals.

Ocupar-se de la llum d’un país, del clima, del
vent, del sol, dels crepuscles, ¿hi pot haver alguna cosa més desorbitada i fora de lloc?. Si ho he
fet ha estat perquè, en definitiva, jo sóc un home
del meu temps.” (Josep Pla)
Hora i lloc de la trobada: a les 22 h, al local del
Centre Excursionista de Banyoles.

Informacions de secretaria
En Montserrat Lavall i Cervera
Ignoro les raons que pogué tenir el seu padrí
per posar-li aquest nom, però per a nosaltres
que tant l’havíem tractat en la nostra joventut i
la seva maduresa trobàvem tan normal que es
digués aquest nom com els d’Anton, Esteve,
Isidre, Josep, Pere o el que sigui.
Era membre fundador del Centre Excursionista i conegut de molta gent, però jo recordaré
únicament la part excursionista i concretament el cant.
A la pàgina 25 del llibre 50 anys del Centre,
escrit per l’amic Salvador Duran, que fa pocs
mesos ens ha deixat, i a la dreta, en un requadre petit, la foto del rebut de soci d’en Ramon
Sarquella, també ja difunt, amb l’emblema de
la bandera del “Marca Piu” i al seu costat a
l’esquerra, la lletra de la cançó més emblemà-

tica de les moltes que ens va ensenyar. Porta
per títol LA COLLA DEL MARCA PIU.
Per cert, que és una còpia que li vaig fer de
memòria, doncs m’ho va demanar, ja que ell
no la recordava enterament.
N’hi havia d’altres no tan emblemàtiques
però de bon cantar, que reflecteixen molt bé
l’esperit i la manera de ser dels components
del grup les goles dels quals no eren de bon
tros tant acurades i fines com les de l’actual
Coral del Centre Excursionista d’avui dia, com
també els cims que llavors assolíem no eren
res davant dels vuitmils que avui fan els escaladors del nostre Centre però les cançons
ens servien per expressar el nostre goig per
disfrutar de la muntanya.
En aquells anys tot devia fer-se en castellà, i
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per això la primera que poso diu així:

a la muntanya. Diu així:

Salimos de excursión
a veces en bicicleta y otras en camión
y si vamos a pie todos los medios son buenos
para llegar donde yo sé.

Si mai surtes d’acampada com els bons del
“Marca Piu,”
no et descuidis de la tenda i els bastons
per cap motiu,
que a muntanya les rieres i les fonts
són cant joliu,
però les nits corren molt fredes pels racons
de prop del riu.
Oh! muntanyes pirinenques
que formoses sou als matins
Oh! muntanyes pirinenques
jo us tinc ficades molt endins,
Oh! muntanyes pirinenques
Jo vull seguir vostres camins
Oh! muntanyes pirinenques
que m’acompanyin fins als cims

L’altra que segueix és, podríem dir-ne, més
èpica. Veieu:
Tots som uns valents excursionistes,
no hi ha cingles, bagues ni turons,
tot cantant passem les serralades,
endavant! Som valents com els lleons.
Si en trobem cingleres
o un imponent espadat, preparem les cordes,
endavant! Prompte l’haurem passat!
Del Montseny, Beget i Comanegra,
Talaixá, Bassegoda i Canigó,
ni un abim ni negra fondalada
quedarà per sentir nostra cançó.
I per últim, la que em va ensenyar una matinada asseguts en un banc de la Plaça Major
mentre esperàvem el camió que ens acostaria

En fi, adéu Montserrat. Sentim la teva absència. Desitjo que podem trobar-nos un altre dia
i continuar cantant moltes cançons.
Benet Puig i Tarrats

Convocatòria de l’assemblea general ordinària de socis
D’acord amb el que disposen els estatuts del
Centre Excursionista de Banyoles, la Junta
Directiva convoca l’Assemblea General Ordinària de Socis, que tindrà lloc el divendres 22
de setembre del 2006, a la Sala d’Actes del
Centre, a 2/4 de 10 del vespre en primera
convocatòria, i a les 10 del vespre en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia:

• Proposta de Pressupost i noves quotes de
soci per a la temporada 2006/2007.

• Obertura de l’Assemblea pel President.

Soci/a, aquest dia tindràs l’oportunitat més
escaient de l’any per parlar sense embuts,
criticar o rebutjar el que creguis que no és
bo per al bon funcionament del Centre, ferhi els suggeriments i propostes que et semblin més adients; per això et demanem la
teva assistència. Gràcies.

• Exposició pel President, dels actes més rellevants de la temporada 2005/2006.
• Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
• Resum i aprovació, si s’escau, de l’Estat de
Comptes de l’exercici 2005/2006.
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• Projectes previstos per a la temporada
2006/2007.
• Dimissió del President, per motius estrictament personals.
• Precs i Preguntes.

La Junta Directiva.

A l’amiga Susanna
El teu primer somriure va venir embolcallat en una caixa
de color gris plata. Va ser durant un cap de setmana a la
Vall Fosca. Pujant cims i baixant tarteres et vàrem anar
descobrint, Susanna. I vaig adonar-me del teu tremp a
l’hora de caminar; de caminar per la vida. Has estat dona
de llargs silencis i de mirades que a mi m’ho deien gairebé tot. Ens vares venir a buscar per trobar-te amb la
muntanya i vas deixar que la gaudíssim amb tu. I et faig
memòria que un cop varen ser divuit hores, les “nostres”
divuit hores del Bardamina. Les recordes?
Aquest cap de setmana vaig a Mantet i, entre els pins i les
gencianes, buscaré el teu record. Oi que ens hi trobarem,
Susanna? Aleshores podrem dir allò de: Alles klar!
Jordi Cruells Ros

Els primers cinc minuts
Vas arribar amb un amic comú... i als cinc minuts ja hi eres.
No passa gaire bé mai, ni tampoc saps perquè o amb qui passarà, però ens vam mirar,
ens vam somriure i vam començar a caminar
juntes. Així de fàcil.
Poques paraules per saber que a partir
d’aquell primer moment compartiríem quelcom més que llargues pujades i baixades per
camins envoltats de muntanyes.
La primera sortida juntes van ser catorze hores, i aquell dia les dues ens vam abraçar per
primer cop per sobre de 3.000m. La segona
sortida van ser divuit hores, i quan et vaig veure a les tres de la matinada adormida a sobre
una pedra i abraçada al sac de dormir, sense
ni esma d’estirar-lo sobre la màrfega i sabent
que jo estava molt pitjor doncs no trobava ni
el sac, vaig pensar que potser ens hauríem
de dedicar a activitats més tranquil·les i no
tan arriscades per les pobres articulacions.

Però aquest instant de debilitat es va esvair
al comprovar com l’endemà, miraculosament,
les cames ens aguantaven dretes.
Perquè les dues sabíem que ens agradava ferho, que ens agradava estar llargues estones
les últimes de la fila compartint els camins.
I així, vam superar juntes les primeres agulletes i ara ja portem més de tres anys, tres
anys de cims, de neu, de mar, de cerveses
fresques a la fi de la jornada, de dinars tranquils en pobles perduts, de sopars de rialles
i bon vi.
Després dels llargs tres mils de l’estiu arribaran les passejades més tranquil·les de la tardor. Potser seria un bon moment per agafar
les gosses i anar a caminar pel mig dels colors
groguencs i càlids, sentint la pau de la llum
amortida del capvespre.
Et vas ficar dins el cor en els primers cinc minuts... I sempre hi tindràs el teu lloc.
Montse Ibáñez Vidal
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RESUM D’ACTIVITATS
MES D’AGOST
Divendres 11: Sortida de camp al Pla de
Martis per contemplar els Perseides. -Secció
d’astronomiaDissabte 26: Sortida per observar i aprendre a
reconèixer els núvols. -Secció d’astronomia-

MES DE SETEMBRE
Dissabte 16: Sortida de camp al Pla de Martis
per completar la Marató Messier. -Secció
d’astronomiaDissabte 23 i diumenge 24: ARESTA NORT DEL
CARLIT. -Secció d’alta MuntanyaDiumenge 24: Excursió per la Vall de Bianya.
-Colla del pa sucat amb oliDissabte 30: Sopar - tertúlia per comentar el
llibre “Hibridos” de Robert J. Sawyer. -Secció
d’astronomiaEL CATLLAR (el Ripollès) excursió per la vall del
Catllar. -Secció de Senderisme-

MES D’OCTUBRE

Divendres 20: Trobada al Centre per parlar de
nocions bàsiques de fotografia astronòmica.
-Secció d’astronomiaDiumenge 22: Excursió al Castell de Sant
Miquel. -Colla del pa sucat amb oliDiumenge 29: LA TARDOR A LA SERRA DE
FINESTRES. -Secció de Senderisme-

MES DE NOVEMBRE
Diumenge 5: PUIG CLARÀ I L’ESTANY DE
BANYOLES
Divendres 10: Dins la setmana de la Ciència
parlarem de fotografia astronòmica. -Secció
d’astronomiaDissabte 11: Juntament amb la secció de
Senderisme farem una excursió a Rocacorba
per dur a terme un experiment científic. -Secció
d’astronomiaDissabte 11 i diumenge 12: LA POPULAR
CASTANYADA. -Secció d’alta MuntanyaDiumenge 12: Arranjament de la font de Sant
Nicolau. -Secció d’obres i camins-

Dimenge 1: COMAESTREMER.EL CIM MES
ALT DE LA COMARCA. -Secció d’excursions
matinals-

Divendres 17: Projecció de video “
PLAISATGES. LA MIRADA DE JOSEP PLA “
Hora i lloc de la trobada a les 22h al local del
Centre Excurionista de Banyoles.

Dijous 5: A les 20:00h a Ràdio Banyoles
comença la cinquena temporada del programa
Sopa d’Estrelles. -Secció d’astronomia-

Diumenge 19: Excursió a Santa Bàrbara de
Pruneres. -Colla del pa sucat amb oli-

Diumenge 8: Excursió per visitar el fars de Cala
Nans i el Cap de Creus. - Secció d’astronomia
- Manteniment del Camí de Rocacorba a peu.
. Interessats poseu-vos en contacte amb en
Joan Pontacq o en Quim Oliver “xari”. També
podeu informar-vos a secretaria. -Secció Bojos
pel Podall-

MES DE DESEMBRE

Dissabte 14 i diumenge 15: VOLTA AL
MONTARDO (Vall d’Aran.) -Secció d’alta
Muntanya18 Resum d’Activitats

Dissabte 2 i diumenge 3: TRAVESSIA
GARROTXINA FINS AL SANTUARI DEL
CORAL. -Secció de SenderismeDiumenge 17: Com cada any anirem a portar
el pessebre al Bassegoda. -Colla del pa sucat
amb oli-

Font de Can Puig
Entre el bosc de Can Puig i el passeig Lluís Puig de la Bellacasa, en el barri de
Can Puig de Banyoles. Pertanyia a la propietat de Can Puig de la Bellacasa,
on ara hi ha la seu del Consell Comarcal. La font brolla tot l’any però sol estar
contaminada per nitrats. El conjunt format per la font, dues fileres de bancs,
tres bassis petits, un viver utilitzat com a rentadora i un altre viver més gran,
tot fet amb blocs de travertí, formen un conjunt bonic i armoniós. Damunt de
la font hi ha una pedra amb una inscripció que es llegeix parcialment “Miquel
Puig........pagès de la Bellacasa......1679”, i en una altre pedra hi ha gravada
la data “1818”.

Fonts més properes: font d’en Sala,
font d’en Nin, font de la Caterineta,
font de la Rajoleria, font de les Arcades, font de les Ànimes.
La Font 19

