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Ascensió al Pic Lenin
Foto: Salvador Solergastó

qualsevol, no senyors!!. Eines, necessitàvem eines. Havíem d’arraconar tota aquella vegetació
que ens barrava el pas. Un altre dia hi tornaríem,
això sí, més ben preparats.

Una calorosa
tardor a la Serra
de Finestres
Fent camí, en Xari, sabent la relació que teníem amb Mieres, ens va comentar la possibilitat
d’organitzar una sortida per a la Secció de Senderisme. -Caram, quina responsabilitat! Nosaltres, humils senderistes del piló, portar un tresc
de motxilla i xiruca! Novells com érem amb tot
això, la il·lusió de descobrir i ensenyar racons de
Mieres i de la Serra de Finestres ens va empènyer a portar endavant aquest repte.
Teníem una idea força clara dels llocs on anar i
d’alguns, trams que ja coneixíem, però ens faltava molt per enllaçar… i les alzines,els marfulls,els
aritjols, els cirerers d’arboç, amagaven les petjades d’antics camins i racons oblidats. I com que
diuen que la fe fa moure muntanyes, ens hi vam
llençar de cap.
Tot primer, s’havia de fer una feina de recerca.
En Miquel de Can Bach, persona molt estimada
a Mieres i coneixedor de l’entorn pel treball i la
seva afició a bosc, ens va començar a orientar.
Fou així que lligàrem el traç de Can Salavia fins
a l’ermita del Freixe. A continuació vingueren les
primeres descobertes. Capficats com estàvem a
enllaçar els Saiols amb Raspat, férem la nostra
primera embardissada. Aquí els arítjols justificaren en les nostres cames i braços els seus mecanismes d’autodefensa. Tossuts com un marrà,
no paràrem fins a trobar els indicis de corriol
al caire de Raspat, i renoi, que no era un camí
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Quant feia que per aquell camí no hi transitava
ningú? Quantes persones hi devien haver passat? Quants animals de càrrega amb els seus
sarrions s’hi havien enfilat? Quant de bestiar havia estat treginat per infants que es feien grans
abans d’hora, “curtits” en aquelles muntanyes?
Quants homenots mal afaitats amb barretina,
faixa negra i espardenyes de betes hi havien caminat tot explicant mil històries?
El cuc el portàvem dintre. La setmana es va fer
molt llarga. A estones miràvem el mapa, intentàvem desxifrar cap on devia tenir sortida aquell
corriol tan inquietant… Finalment va arribar el
dissabte.Un podall nou, el primer podall, uns
guants, una camisa vella de màniga llarga i uns
texans esquinçats.
Vam començar a endinsar-nos-hi. No va decebre les nostres esperances. Un camí savi, amb
graons retallats a les pedres, d’aquells que mai
més es tornaran a fer,davallava suaument cap a
la fondalada de les Canals. I nosaltres, amarats
de suor, anàrem baixant lentament, arraconant
marfulls i branques d’alzina fins a la font del Cànem, al clot de les Canals. Estàvem tan contents
com un nen amb sabates noves. Havíem enllaçat un tram del nostre recorregut, i de quina manera. Això que havíem trobat era una joia!
Ho vàrem fer saber ràpidament a en Xari i en
Joan Pontacq, i en Manel de Can Casals,el flequer de Mieres, a qui vam contagiar el nostre
entusiasme.
Tot i així, encara no en teníem prou, fèiem massa pista en el tram final i,és clar, els “garrotxins
radicals” avorreixen profundament caminar per
pistes forestals.
El desplaçament de recursos fou magistral.En
Xari, fent valer la seva condició de fura de ca-

mins i corriols, va ensumar un antic traç, gairebé
imperceptible pels profans en la matèria, per on
la lògica li deia que allà, en aquell punt,hi sortia
un camí, una drecera màgica. I així fou.
Intervingué un volant de gran diàmetre i molt
ben esmolat, portat fermament per en Joan Pontaq, que tallava els arítjols a manats. Feines teníem a seguir-lo amb les seves grans camades,
amunt i avall, branques per aquí, branques per
allà i tot darrera nosaltres i en Manel de Ca l’Abel
de Mieres, esportista nat i membre del centre,
engrescat com nosaltres amb el projecte.
-Que veieu en Joan? Per on ha passat? Sí,sí, en
Xari té bon nas, aquest camí continua!… Caram
quines marrades. Quin goig de feixes!… Ei nois,
aquí terra està ple de castanyes!…
I finalment la veu d’en Joan:
-He arribat al collet!!!
Ho havíem aconseguit, sí, això era un bon treball
en equip! Havíem tancat el cercle. Havíem retrobat un camí amagat, el camí de la Casica de
l’Obrador al collet de la Devesa. Qui sap, potser
anys enrera els meus avis, com tants d’altres,
l’havien trepitjat… Aquests camins formen part
del nostre patrimoni, i són part de la nostra història.
Ara ja, amb el circuit tancat, només ens restava
polir passants i arreglar algun filat, i com aquell
que no vol, va arribar el dia assenyalat de la sortida. Quina sotragada d’emocions, d’il-lusions i
neguits!
Som al punt de trobada abans d’hora, encara
és fosc, aviat començarà a clarejar, tot és quietud i a Mieres tothom dorm. Bé, tots no, perquè
comencen a sortir del seu cau amb motxilles i
bastons els excursionistes mierencs. Tot seguit,
sense gaire temps per dir-nos el bon dia, arriben
els cotxes carregats de Banyoles. Caram quanta
gent!! Això anima!! Cares conegudes, gent sense
mandra, amb empenta, descarreguen les motxilles, es corden les botes…Salutacions, somriu-

res… Retrobament de xirucaires!
Tots apunt i ben equipats per disfrutar de Mieres
i el seu entorn, a punta de clar.
I així sortírem pel barri de la Romeria en direcció a Ruïtlles pel camí de la font fins a la roureda de Can Salavia. Ens enfilàrem amunt cap
al Freixe,on visitàrem l’ermita.Arribàrem al pla
gran dels Saiols i la casa. Un camí ens va dur
a la font dels Saiols passant per una escletxa de
roques i per balmes majestuoses. El clot de les
canals amb la bassa del cànem. El Pujant Nou
fins al caire. La casa de Raspat. La visita guiada
pels amics de Santa Maria de Finestres amb un
balcó privilegiat que ens deixà bocabadats. En
el castell gaudirem d’una visió panoràmica de la
Garrotxa amb tota la serralada Pirinenca al fons,
des del Puigmal fins a les Alberes. Per l’oratori
de Sant Antoni i el forat de l’Ovella pujarem al
Puigsallança. Vàrem dinar sota dos faigs centenaris que amb les seves llargues branques ens
acolliren. Baixàrem cap a les envistes del Grau.
Giràrem cap a l’obaga de la Serra de Finestres
,enmig de fagedes pintades amb els colors de
la tardor. Passant pel camí de Glascar arribàrem
al Collet de la Devesa i davallàrem de retorn a
Mieres, cap al tard, per la Casica de l’Obrador
i Caçallebres amb el poble que ens esperava al
fons de la vall. Cansats però contents, veierem
en les cares dels nostres companys que tot havia anat bé. Estàvem satisfets. Haviem portat a
terme un somni, una il·lusió!
Hem d’agrair a mossèn Joan Prat que molt generosament ens va deixar la clau que ens obrir les
portes de l’ermita del Freixe. També als ‘amics
de Santa Maria de Finestres’ de Santa Pau, en
Vidal ,en Xicu i els seus companys,que ens van
ensenyar la casa i l’església de Finestres el dia
de la sortida i ens van reomplir lés cantimplores
d’aigua, assedegats com estàvem en un dia tan
calorós que no semblava un 29 d’octubre...
Anna Bustins
Narcís Puigvert i Codina
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Parada a Sant Julià del Mont

Travessia de
Banyoles a Olot
Diumenge 12 de març. A les 7 del matí ens
concentrem al voltant del pavelló de la Draga de
Banyoles, disposats a encetar el camí de retorn
a Olot, pendent des de fa un any. Som 69 excursionistes de colla, ni un més ni un menys, i ens
espera una llarga caminada. El dia és esplèndid i
el sol lluirà amb força d’aquí a poca estona.
Comencem a caminar seguint el carril que voreja l’estany, però aviat agafem l’antiga carretera
d’Olot, que molts de nosaltres feia anys que no
trepitjàvem. Al costat de Ca n’Ordis la deixem i
ens dirigim cap al pla d’Usall, extensa i fèrtil plana de conreu explotada per un bon nombre de
masos. Més enllà de Can Ramió deixem de costat l’església de sant Cristòfol i també el cabalós
bullidor de Mossoga, espectacular però completament eixut a finals de l’hivern. En alguns punts
aprofitem l’antic camí, recuperat a cops de podall pels companys de Banyoles, per defugir l’asfalt. Travessem la moderna variant de Banyoles
per un pont i anem cap al roure de la Creu i el
Mas, antic hostal del camí ral de Girona a Olot.
Passem pel modern veïnat del Reclau-Viver, més
conegut pels importants jaciments arqueològics
de les seves coves, seguim cap a Can Servosa i
baixem al poble de Serinyà, a on ens esperen els
tocatardans.
Del poble baixem cap a Gatielles i enfilem la vall
del Ser, riu que ens guiarà al llarg d’unes hores.
Poc abans d’arribar a Ca n’Illa el travessem per
un pont modern i donem la volta als conreus de
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Ca n’Aulina. Més enllà passem el clot de la Vídua
i ens enfilem a l’emboscat pla de les Bruixes.
La feina dels podalls torna a ser perceptible en
alguns punts. Deixem a la dreta els camins de
la Bruguera i del puig de Ca n’Hortòs i baixem
cap a la Trona, bonic mirador de la vall amb Ca
n’Illa en primer terme. Poc més enllà veiem les
ruïnes del Vilar. Un motociclista es sorprèn en
trobar una colla tan grossa en un lloc tan poc freqüentat. A les deu del matí arribem a Brunyoles,
masia ruïnosa i engolida pel bosc. És l’hora de
l’esmorzar, la gana fa estona que apreta.
Un cop tips, deixem la pista que s’enfila cap a la
carena del puig de ca n’Hortòs i tornem al camí
antic, més planer i agradable. Més enllà de l’Escaire baixem a la vora del Ser pel pujant de la
Guilla. Deixem Can Pla de Brió a l’altre costat
del corrent i seguim cap als erms del veïnat de
Briolf. Sense arribar a l’antiga església parroquial, dedicada a Sant Esteve, i la torre annexa,
prou interesants però força enlairades per sobre
del nostre itinerari, continuem planejant cap a
la molt més modesta capella de Santa Maria de
Loreto, construïda fa un segle. El veïnat de Roca,
en el que al destaquen el castell i el molí, és a
l’altre marge del riu, que en aquest tram ha excavat algunes de les gorgues més boniques de
tot el seu recorregut; la més coneguda, la del
Diable. Aviat trobem la carretera que va de Sant
Miquel de Campmajor a Can Jofre. Planegem al
capdavall del quintà d’aquesta masia i anem a
la Brugada, casa enrunada a on recuperem el
camí antic. Més endavant, un terme ens senyala
que arribem al municipi de Sant Ferriol.
Sortim de la comarca del pla de l’Estany i entrem
a la Garrotxa. Més enllà del mas Rampinya tornem a trepitjar carretera, ja no la deixarem fins
al Torn. Deixem la Cadavall a la dreta, passem al
costat del molí d’en Camps, travessem el riu per
un passallís i arribem al poble.
Són dos quarts d’una del migdia.El sol apreta i
aprofitem la font de la gairebé deserta plaça del
poble per sadollar les nostres goles. Després de
donar una breu ullada a l’exterior de l’interessant

església dedicada a Sant Andreu, que conserva
una àbsida pre-romànica, tornem a la nostra caminada. Poc més enllà del Torn travessem el riu
per una sòlida palanca de formigó. Hem arribat
a la meitat de l’itinerari, però just en aquest moment deixem l’agradable companyia del Ser per
encetar la pujada més ferma i assolellada de tot
el recorregut . Ens enfilem a pas tranquil, aprofitant totes les ziga-zagues del camí i deixant marxar les llebres de la colla. Al capdamunt arribem
al coll de Canyelles. Deixem el camí de la Miana
i comencem a resseguir la carena, en direcció
ponent. El sinuós corriol, molt ben estassat pocs
dies abans, ens condueix cap al coll de Cabaià i
el collet de Can Serra. Ara per pista, continuem
cap a Can Serra Grivera, masia ruïnosa però molt
panoràmica, i Pruan, una altra casa que està patint un accelerat procés de ruïna. Les extenses
pastures que l’envolten, antics conreus, conviden al repòs.
És un quart de tres de la tarda i tornem a tenir la
gana feta. L’ àpat i la sessió fotogràfica s’allargaran en aquesta ocasió una hora i tres quarts.
Després de dinar reprenem l’ascensió, ara molt
més suau. Un bon camí ens porta al coll Satrapa, bonic mirador de Santa Pau i el veïnat
dels Arcs, i a Sant Julià del Mont, sostre de la
caminada amb els seus 909 metres. Al costat
de l’església fem una altra aturada, que alguns
dels companys del pla de l’Estany potser aprofiten per recordar que a finals del segle IX l’antic
monestir de Sant Julià fou incorporat al de Sant

Esteve de Banyoles. Podem afirmar que l’itinerari que hem seguit és més que mil·lenari, amb els
lògics canvis que el pas dels segles han produït
en la xarxa de camins.
Un altre bon camí, que fa set dècades permetia
el pas de carretes i en part convertit en pista, ens
condueix de baixada cap al coll del Boixeda. Una
forta pitrada ens separa del cim del Puigsacreu,
coronat per la capella dedicada a Sant Abdó i
Sant Senén. El sol encara llueix i fem una breu
aturada per agrupar la colla, que es comença a
estirar més del que és desitjable. Seguim cap al
coll de Palomeres i l’altiplà de Batet. Deixem de
costat l’església de la Trinitat i anem al veí hostal
de Can Vergés, a on fem unes cerveses. Alguns
companys donen aquí per acabada la travessia
i pugen a l’autocar, però la gran majoria segueix
la caminada desafiant la nit que arriba sense
aturador.
Gairebé a les enfosques, ens acostem a la Parròquia de Batet i baixem pel camí vell cap a Can
Pericot i el barri olotí de Benavent. El carrer de
Sant Cristòfol ens guia fins al pont de Santa Magdalena, construït sobre el riu Fluvià. L’estació
d’autobusos és a quatre passes.
Quan falten pocs minuts per les vuit del vespre
acaba aquesta travessia programada pels Centres Excursionistes de Banyoles i Olot. És l’hora
dels comiats, que només són un a reveure. El
proper 11 de març tornarem cap a la capital del
pla de l’Estany.

Horaris de la travessia
De Banyoles al pla d’Usall i Serinyà
De Serinyà al pla de les Bruixes, Brunyoles, Loreto, la Brugada i el Torn
Del Torn al coll de Canyelles, Can Serra Grivera i Pruan
De Pruan al coll Satrapa i Sant Julià del Mont
De Sant Julià a Sant Abdó i Sant Senén i la Trinitat de Batet
De la Trinitat al pont de Santa Magdalena, d’Olot
Total
Distància

Kim Agustí

1h 20 min.
3h 04 min.
1h 30 min.
54 min.
1h 28 min.
45 min.
9h 01 min.
38 Km.

Termes municipals de Banyoles, Porqueres, Serinyà, Sant Miquel de Campmajor, Sant Ferriol, Santa
Pau, Sant Joan les Fonts i Olot.
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EXPEDICIÓ AL PAMIR 2006:

cims de 4.000, 5.000, 6.000 i 7.000 m
El dia 13 d’ agost vàrem sortir d’expedició cap al
Kyrgyzstan en Salvador Solergastó, en Pep Gratacós, la Carme Allué i en Josep Aliu. Anàvem al
Kyrgyzstan.
Aquest país és una ex-república soviètica. És un
paradís de la muntanya ja que el 75% del seu
territori és muntanyós. Hi ha infinitat de zones
per practicar aquest esport. Penseu que a 30
Km. de la capital, Bishkek, hi ha muntanyes de
4.800 m. En altres indrets podem trobar cims
de 5000, 6000 i també de més de 7000 m. Un
d’aquests cims és el Pic Lenin, des de fa poc
anomenat Pic Independència, de 7.134 m. Entre els altres cims importants hi ha el Pic Comunisme, de 7500 m., i el Kornohieski, de 7060 m.
Els habitants de les muntanyes són nòmades .
Viuen en iurtes (cases fetes de pell). Es dediquen a la ramaderia de cavalls i ovelles. El seu
mitjá de transport són els cavalls per quan viuen,
durant l’estiu, en alçada, i els 4x4 per anar per
les carreteres. Això contrasta amb l’ambient a les
ciutats, on tot és molt occidentalitzat: la gent vesteix i viu com nosaltres, fins i tot les presses. Cap
dona portava el mocador ni gurka. Als pobles,
tampoc. Això ens va sorprendre una mica.
Quant a la religió hi ha practicants protestants i
musulmans però de moment sembla que hi ha
harmonia entre les diferents confessions.
Pel que fa a l’expedició, al Camp Base és millor
anar-hi per una agència per la qüestió de tràmits (més endavant comentarem quelcom sobre
l’agència). En tres dies vàrem arribar al Camp
Base, a 3.700 m. Un cop instal·lats vam començar l’aclimatació, durant també tres primers
dies, fent turons de fins a 4.600 m.
El quart dia vam fer camí cap al Camp I, a
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4.400m. Part del material el portaven cavalls.
El camí era fressat i no ens podíem perdre però
hi havia algun tram que era una mica delicat,
com al flanqueig d’una gran tartera, on dos dies
abans a uns francesos els havia caigut un cavall
al riu amb l’equipatge i tot. Ells ens van aconsellar de no pujar-hi. Però vam comprovar que
anant amb compte tot anava bé. A l’últim tram
entràvem a la glacera on hi ha esquerdes. És un
lloc molt visitat, fins i tot per persones que no són
muntanyencs que un cop allà dalt s’ho passaven
fatal. Després vam començar ja a preparar l’ascens al cim:
- El 5è. dia pugem fins a 5000 m. i tornem a
baixar fins al camp I.
- El 6è. dia pugem al camp II; aquest tram és
problemàtic perquè hi ha moltes esquerdes i
variaven cada dia; en arribar parem les tendes
i sopem.
- El 7è dia fem el cim Razdelnaia de 6.150 m. i
baixem al camp II.
- El 8è. dia baixem al camp I
- El 9è. dia fem repòs
- El 10è dia tornem a pujar al camp II per atacar
ja el cim.
- L’11è. dia pugem al camp III, a 6.150 m.; hi fa
molt de vent i ens costa parar les tendes
- El 12è, sortim a les 6 a.m. i arribem al cim
Independència a les 5 de la tarda. És una aresta
molt llarga, de 5 Km. Hi ha llocs que s’ha d’anar
molt en compte per la pendent. Arribem al camp
III de fosc a les 11 p.m.
Les agències el tenen a la seva propaganda com
un cim fàcil, però només el 15-20% dels munta-

nyencs fa el cim. L’alçada, l’alimentació, l’aigua,
la condició física i psicològica fan que les persones es desmotivin.
- El 13è. baixem fins al camp II. Desparem les
tendes que hi teníem i continuem fins al camp I.
L’expedició va ser positiva. Vam assolir els objectius i vam disfrutar fent muntanya.
Un de nosaltres feia 25 anys que hi havia anat i la
diferència amb l’actualitat és que d’una banda,
en aquell temps la glacera estava perfecta i quasi no hi havia esquerdes i, per l’altra , cuidaven
més l’organització i neteja dels campaments.
L’experiència ens ha suggerit però una crida a
fer: per exemple, a la zona del Camp I del Pic Independència, a 4.400m., arriben els cavalls. Nosaltres baixavem les deixalles dels altres camps.
Ells ho ficaven tot en un lloc i quan va arribar el
moment de treure-les ens vam sorprendre que
no les baixessin, ni tan sols que no les cremessin
i que tot ho aboquessin a les esquerdes sense
mirar res...
Això ho hem vist en altres indrets del món. Encara recordo a l’any 2002 a l’expedició
al Shisha Pangma. Les deixalles anaven damunt
els iacs. Als “porters” no es els va agradar això
de carregar les deixalles cap avall. Vam veure
com cada vegada duien menys sacs i preguntàvem enfadats on eren. Però ells sempre deien
“no problem”, “no problem”.
Podríem constatar aquest problema a molts llocs
del món, des de l’Everest passant pels Pirineus

fins a la Garrotxa. De fet no hem d’anar gaire
lluny per veure la degradació de molts llocs bonics plens de brutícia com per exemple la font
del Salt d’en Vila, tan a prop de casa, i ningú
fa res.
S’hauria de prendre més consciència. No costa
tant baixar la brossa fins al cotxe. I en aquests
països on molts de nosaltres anem, si els governs i, sobretot, les agències de viatges i turisme, si posen fre al problema mataran la seva
gallina dels ous d’or.
Nosaltres vam anar amb una agència que es diu
Ak-Sai i no us la recomanem.
Volen aconseguir diner ràpid i no els importa
deteriorar el medi ambient i, a més, no es preocupen gaire de la gent que tenen a dalt la muntanya.
Volem donar les gràcies al Centre Excursionista
de Banyoles per l’ajuda amb les tendes i part del
material, i també a la Diputació de Girona i a en
Xavi Combis.
Josep Aliu i Castilla
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Expedició Pirineu de

Girona-Everest 2006
Després d’estar uns dies al Camp Base Avançat
(6.300 m.) i haver fet diversos ascensos fins al
Coll Nord (7.000 m.), sembla que s’obrirà la primera finestra de bon temps. Els xerpes del grup,
ben informats pels xerpes de la resta d’expedicions (nosaltres en aquest moment ja no disposem
d’accés a internet, l’ordinador ha deixat de funcionar a l’ABC), diuen que el dia bo per fer cim
serà el disset. És dia 14 de maig i disposem d’un
dia per preparar-nos per anar a fer cim, avui han
sortit els companys de les Terres de l’Ebre. La
veritat és que no esperàvem sortir tan aviat.
Als xerpes els sembla que la millor estratègia a
seguir és anar fins al Camp II que hem pujat fins
a 7.900 m normalment s’instal·la entre 7.500 i
7.600 i des d’aquí fer l’atac a cim prescindint
del Camp III a 8.350 m, i des d’on es fa, habitualment, l’atac.
Per a aquesta primera ascensió l’Arnau no es
troba bé i s’està recuperant-se al Camp Base
(5.200) i en Jordi Cañigueral ha decidit baixar al
CB per poder enviar la informació de l’expedició
amb l’ordinador de Terres de l’Ebre.
El dia 15 sortim cap al Camp I (Coll Nord) en
Rafel, en Lluís, en Jordi i en Joan. Comencem
l’ascensió a quarts de deu del matí i a quarts
de dues del migdia estem al camp fonent neu i
preparant el menjar. El temps és molt bo i no fa
pràcticament vent.
El dia 16 ens llevem d’hora i després de fondre
aigua i esmorzar comencem la pujada al Camp
II, ens esperen 900 metres de desnivell i encara no hem fet cap punta d’alçada superior als
7.000 metres, és una incògnita com ens trobarem. Són les 8 del matí quan comencem a pujar.
Passat mig dia, i a uns 7.500 metres, en Lluís i
en Rafel veuen que porten un ritme massa lent
per poder arribar amb prou temps per descansar
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suficientment al Camp II.
En Jordi i jo fem una paradeta a 7.500 metres,
hi hem arribat bastant bé, en aquest moment
el temps canvia i queda tot tapat, neva una
mica. Passades les quatre de la tarda arribem al
Camp, hi tenim tres tendes muntades. Nosaltres
ens instal·lem a una d’elles, la segona l’ocupen
els xerpes i la tercera la cedim a en David, un
txec amb qui hem compartit la tenda menjador
del CB. Després de reposar un hora, comencem
la rutina de fondre neu i preparar beguda i el
menjar. Feina que ens ocupa les següents hores.
Després, ens queda una estona per intentar dormir abans de sortir cap a cim. Quan ens instal·
lem per dormir a en Jordi se li luxa l’espatlla i
amb el meu ajut la torna a lloc.
Són passades les 9 de la nit quan ens preparem
per sortir cap a cim, en Jordi té l’espatlla bastant
adolorida, fa una hora que se li ha luxat, i tot i
això surt cap a cim amb l’esperança que el dolor
disminueixi. Sortim del Camp II al Camp III, pugem en poc més de dues hores i a les dotze de
la nit ja hi hem arribat. És en aquest punt on en
Jordi decideix abandonar l’ascensió ja que l’espatlla li fa massa mal i els trams més durs estan
per arribar. Aprofitant que hi ha el camp d’alçada busca una tenda buida on instal·lar-se per
esperar que es faci de dia i baixar. Em trobo molt
bé i segueixo amunt amb els dos xerpes i juntament amb en Cami, el més fort d’ells, començo
a passar la gent que ha sortit del Camp III. L’Ang
Phurba s’anirà quedant enrera. Cap a ¼ de 7
del matí, juntament amb en Cami, arribem junts
al cim, on ens trobem amb en David i en Marc
de l’expedició de l’Ebre, que van sortir del Camp
base un dia abans que nosaltres.
La baixada no em presenta cap mena de problema, vaig molt en compte en els ràpels del segon

sense oxigen, cap al Camp I, on arriba al migdia. Allà hi troba l’Arnau, que ha sortit un dia
més tard i els està esperant. Tots dos decideixen
quedar-se a esperar-me. Arribo sobre les cinc
de la tarda i després de beure decidim baixar
fins a l’ABC. L’arribada al camp avançat és a dos
quarts de vuit del vespre. El dia de cim ha estat
fantàstic, no ha fet vent i ha estat asolellat fins al
migdia , quan ha començat a nevar.
Joan Cardona

Mentrestant en Jordi surt des del Camp III, ja

Estassant l’entorn del refugi

i primer esgraó. La veritat és que em trobo molt
sencer i només les aturades per les trucades de
telèfon dels mitjans de comunicació gironins i
catalans fan que perdi ven bé dues hores xerrant… és una sensació molt rara ja que portar
el telefon satel-lital qui està a l’altra banda del
telefon no s’inmagina al lloc que estic… Només
es un telefon o don la sensació que estas ala
cantonada.

Sant Aniol d’Aguja,

una il·lusió amb projecte
El dia 4 de novembre, uns quants voluntaris de l’associació “Terra Aspra” de Montagut,
juntament amb els del Centre Excursionista de
Banyoles, realitzàrem un altre camp de treball
a redós de l’església de Sant Aniol del veïnat
d’Aguja. En aquesta ocasió, es van realitzar diferents tasques de manteniment i neteja del
camí principal d’accés a la zona i dels paratges
de l’entorn de l’església. Al mateix temps, es va
aprofitar per eliminar les deixalles que diferents
visitants deixen sovint a la zona i es van continuar realitzant petites tasques de consolidació de
l’església. Per altra banda, i com sempre, es va
parlar de pròximes actuacions a la zona i de la
il·lusió compartida de poder tornar a veure i gaudir de l’emblemàtic refugi de Sant Aniol. Segons
tot el voluntariat allà present, amb una mica de
sensibilitat de les administracions, algun dia, si
no s’espera gaire, encara el podríem veure rutllar
com anys enrera. Aquest indret, a causa de a
la seva bellesa i característiques naturals, és un
lloc massivament freqüentat per visitants d’arreu i, per tant, fa més que necessari la presència de dit refugi en funcionament. Entre altres
motius, seria bo tant per tasques de vigilància,
control i preservació del territori, com per oferir

als visitants diferents serveis i fins i tot per poder agilitzar qualsevol tasca d’emergència on en
algunes ocasions es posa en perill la vida de les
persones. Tanmateix, tampoc podem passar per
alt, el fet de ser un lloc de gran rellevància històrica i de la tradició d’agermanament entre les
persones del Principat i les de la Catalunya nord.
La jornada de treball es va acabar amb l’esperença que algun dia, els governants de torn, en
comptes de gastar-se milions d’euros només
pensant a poder asseure a la “poltrona”, també
pensaran, encara que sigui amb una petita dosi,
en allò que la ciutadania desitja i que en definitiva va en benefici comú, mantenint així la pròpia
història i el propi territori. Tenint cura d’aquests
petits detalls, s’enriqueix el teixit d’identitat propi
que tant hem sentit a parlar en aquests últims
dies, dies, és clar, de promeses electorals.
Josep M. Costa

(membre del voluntariat de Montagut)
(article publicat a la revista “El Brull” de
Montagut, Oix i Sadernes)
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Avui plou a Katmandú
Trekking: Katmandú- Jiri-Namche Bazar-Gokyo-Chukung
Nepal- tardor de 2006
Avui la Kumari s’ha mostrat esquiva, no ha estat gens generosa amb nosaltres que esperàvem
poder contemplar el rostre de la deessa vivent.
Ha intuït la incredulitat dels assistents? O s’ha
enfadat perquè un turista pesat no volia guardar
la seva màquina de fotografiar? Ha sortit un moment a la finestra, ens ha mirat amb desgana i
s’ha retirat tan ràpid que no hem pogut copsar la
bellesa d’aquest rostre, no hem pogut contemplar
aquests ulls de tigressa que et miren fixament,
potser amb tristesa, ni ens hem pogut meravellar
amb la intensitat del seu tercer ull al front...
Kumari, jo volia mirar-te una bona estona, veure’t riure (Per què no rius mai, Kumari, si el teu
somriure és un del teus encants?); hauria volgut
esbrinar el misteri que t’envolta. Què ets, Kumari, una noia deessa? Una noia afortunada? Una
deessa engabiada en un palau de Katmandú?
M’hauria agradat acostar-me a tu, inclinar-me
davant teu i, mentre et dic “Namaskar Dyah Meiju,” rebre la teva benedicció en forma de “tika”
al front... Però no ha pogut ser. Aquest honor es
reserva a uns quants i, a més, avui no has estat
per a nosaltres.
Avui plou a Katmandú.
Estem a Katmandú: la vida espiritual omple tots
els racons de la ciutat. Passegem esquivant homes carregats amb grans cistelles que s’han
d’obrir pas per entremig de fidels que volen fer
una ofrena davant una de les milers d’imatges
desfigurades per la devoció que trobem arreu.
Ganesh, el Déu Elefant, ens pica l’ullet quan li freguem el seu cap vermell amb la mà i es fa un fart
de riure quan ens pintem una “tika” al front.
Avui plou a Katmandú.
Iniciem el trekking. Avui hem d’anar fins a, fins
a on? Ah sí, a Nuntala, després de creuar el
“Lamjura La”. Una altra vegada pujar i baixar.
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“Quan s’acabarà, tan llarg caminar, per terres
estranyes?” No et posis a recitar ara tu. Pensa
que aquest camí ja el van fer en Hillari i en Tensing quan eren joves. I també en R. Lambert, el
suís que un any abans que els anglesos va estar
a punt de ser el primer a pujar el Sagarmata¸
encara que d’ell ningú en parla. Ja se sap, no va
ser el primer a fer el cim.
Avui plou a Katmandú.
“Hello, colocolo”. Algú ens crida amb aquesta
frase curiosa. Algú ens està demanant que parem al seu establiment a prendre una beguda.
Quina? No ho endevineu? Però només portem
dues hores caminant i ja hem pres innombrables “chià”* aquest matí. Ajuntem les mans en
senyal d’agraïment i continuem caminant. Ens
agrada aquest anar caminant suaument i acostar-nos a les grans muntanyes des de tan lluny,
a poc a poc, “bistare bistare” com diuen aquí,
creuant pobles que fan olor de bestiar i de llenya
que es crema, i on el fum de les cases se’t fica
dins dels ulls, i dins del cor. Ens agrada aquesta
boira que només ens deixa veure les muntanyes
llunyanes de tant en tant... Nepal és un país per
resseguir a peu.
Avui plou a Katmandú.
Bupsa, un poble esperxat en una de les frondoses ribes del Dudh Koshi, el gran riu que recull
les aigües que vénen de l’Everest i el Cho Oyu.
Assistim a una festa sherpa. Bupsa és un poble
petit, però que convida a perdre-s’hi.
A la nit, i després de les pregàries i benediccions
dels monjos, comença el ball i la gresca. Ens han
convidat a arròs, cogombre, galetes i te, molt te,
potser massa, però qualsevol diu que no, i apa, a
beure chià que aquí no passa res. Ara insisteixen
que ens ajuntem al ball, i encara són més persistents a fer-nos provar el xang, la cervesa casolana de Nepal. Volen que en bevem tant sí com

no. Una senyora ja gran és l’encarrega de repartir-la. Amb una constància exagerada va donant
xang a tothom i gairebé els obliga a beure, tot i
la resistència que alguns i algunes semblen oposar. Per això nosaltres ens conformem amb un
xarrup de res i prou, per no fer-los un lleig, però
amb molta prudència, que nosaltres demà ens
hem de llevar molt d’hora i el Nepal és un país
que fa moltes pujades i baixades. I al ball, ens
hi apuntem? N’hi ha que som vergonyosos de
mena, i un xic maldestres, i ens quedem en un
discret segon terme.
Pugem al Kongma La (5.500 m.) enmig de la
boira, sense veure res i passant un xic de fred.
Tot és gris; la nota de color la posem nosaltres
amb la nostra roba llampant. L’alegria la posen
les flors de neu que ens fan companyia tot el
camí. Un cop creuat el coll,els núvols ens han
preparat una sorpresa agradable: es retiren una
mica i ens deixen veure el Makalu, l’Ama Dablam i el Nupse.
Avui plou a Katmandú.
Fa fred a l’habitació de la “lodge”. Estem a
Chukung, a més de 4500 metres i neva. Vaig al
menjador. M’estaré al voltant de l’estufa amb la
companyia dels amics xerpes tot deixant passar
l’estona, badant, mirant qui “fa el cap més gros”.
Segur que prendré un te amb llet i demanaré
una sopa d’all per sopar que, diuen, va bé per
l’aclimatació. Chukung és un poble de somni envoltat de muntanyes majestuoses.

veieu: som tan encantats que ni a sa cita amb
s’al·lota guapa hem arribat a temps. Ai...
Avui plou a Katmandú.
Tot se’m barreja al cap. Sembla que em costi
oblidar el viatge. Aquí a Banyoles no estic per
res; els pensaments se me’n van a Nepal. I
ja torno a ser a Gokyo mirant el Cho Oyu, o a
Chukung embadalit sota la cara sud del Lhotse.
Enyoro la “sati”, enyoro estar caminant amb els
meus germans, enyoro estar els vespres al voltant de l’estufa, el so de les esquelles dels iacs a
la nit, el tracte tan amable de la gent de Nepal,
la visió inacabable de l’Himàlaia...
Avui plou a Katmandú i la pluja un xic més que
espatlla la festa de comiat amb en Kami Sherpa,
i gairebé aigualeix del tot “La Festa de la Llum ,
el “Dewali”, que és com una festa de Nadal per
els hinduistes.
Nepal ens diu: torneu aviat
Avui plou a Katmandú, i no ho hauria de fer, però
aquí sembla que el temps també està canviant i
“els temps estan canviant”.
*(chià: nom del te nepalès, sempre amb llet,
molt ensucart i normalment molt calent).
Salvador i Dolors Coll Comerma

Avui plou a Katmandú.
A horabaixa visitem el monestir de monges de
Dingoche. Allà ens hi hem de trobar amb sa mallorquina. Cantarem plegats “lo pi de Formentor”
i ens ha promès que tastarem l’ensaïmada i que
després d’aquestes costes tan dretes mos aniria
bé prendre una beguda amb ses monges, però
res de beure un licor fort, que tindríem un disgusto gros. Feim tard, perquè mos hem entretingut collint ses flors nevades, vull dir de neu,
i fotografiant tota sa canalla que trobem. Ja ho

Viatge a Nepal dut a terme per: Dolors Coll Comerma, Joan Coll Comerma, Dolor Hugas, Núria Borrel
i Salvador Coll Comerma.

Del dia 23 de setembre al 22 d’octubre de 2006
Itinerari del Trekking: Jiri-Namche BazarGokyo-Chola Pas-Lobuche-Kala Patar-Kongma
La-Chukung-Island Peak- Tengboche-Namche
Bazar-Lukla
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Secció
de Fotografia
Les aigües baixen tèrboles dins l’associació Gironina d’entitats Fotogràfiques. Ha estat el primer
any amb una nova junta elegida democràticament i sembla ser que això no ha acabat d’agradar gaire a la junta sortint el president de la qual
ho havia estat des dels inicis d’aquesta associació. Diverses discussions produïdes al llarg de
l’any han portat a la dimissió del nou president i
de diversos membres de la seva junta. Veurem
com va evolucionant tot ja us tindrem informats.
Volem fer esment de tres premis aconseguits per
tres dels nostres companys de secció. En Miquel
Planells, 1r premi Fundació Sergi de Girona amb
el tema “Diversitat i Convivència”.Pere Aurich
1r premi del 3r Concurs de Fotografia organitzat
pel Consorci de l’Alta Garrotxa. També destacar
un dels premis del concurs dedicat a l’arquitecte
Rafael Masó i la seva obra, aconseguit per en J.
Pau Cassez. A tots ells felicitacions.
També cal dir que la nostra amiga i companya
de secció Paquita Dorca de Figueres ha exposat
la seva obra fotogràfica a Garriguella durant el
mes de novembre.

Pere Aurich

Joan Pau Cassez

Organitzada per la secció, es farà una sortida
fotogràfica el dia 12 de novembre a la Vall de
Camprodon seguint un itinerari ja establert, amb
dinar a Ogassa. Sobre aquest punt no podem
comentar res més ja que l’escrit està fet el dia 7
de novembre, tot i això ja hi ha una quinzena de
persones apuntades.
Jaume Vilalta

“CLICS DE FOTOGRAFIA”
(Curset de fotografia.)

Miquel Planells
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Com cada any i ja serà el 9è, la nostra secció
organitza el curset de fotografía. Es farà durant
els mesos d’abril i maig del 2007, tots els dijous
de les 21h a les 22,30h, a la sala d’actes del
Centre. El preu per a socis serà de 50 €. Es faran
programes a part.

Secció Cant Coral
ESPECIALISTES EN... CANTAR MISSA?
Això de cantar missa, de fet, és feina de capellans. Quan un capellà celebra la seva primera
missa, es diu que ha cantat missa.
Els cantaires de la Coral del Centre Excursionista,
però, aviat serem especialistes en cantar a missa.
I és que durant els darrers mesos hem participat
a misses de Festa Major, en què acabem amb el
cant dels goigs de Sant Cebrià a Esponellà, de
Santa Eulàlia a Crespià, de Sant Lliens a Colomés, de la Mare de Déu del Mont, de la Mare de
Déu de l’Assumpció a l’església de Santa Maria
dels Turers i els de Sant Martirià a l’ofici solemne
al Monestir...
Igualment, hem participat a la celebració de les
noces d’or d’alguns matrimonis. Cinquanta anys
de casats permeten interpretar cançons amoroses, d’aquelles que surten i arriben al cor i que,
amb emoció, fan posar la pell de gallina...
Els nostres cants tampoc han faltat en un casament, en què els nuvis han pogut triar, com qui
ho fa a la carta, les peces que han desitjat escoltar, plegats, en aquest dia tan significatiu…
Ens ha agradat poder participar a la missa de la
diada de celebració de la recuperació del camí a
peu Banyoles-Rocacorba. Ha estat una missa de
campanya, plena de bons companys, excursionistes, que han pujat a peu per gaudir del llarg
treball, moltes vegades feixuc, d’adequació i recuperació…
I per quart any consecutiu hem participat a la
multitudinària missa internacional Oikoumene a
Roses , on els nostres cants s’han unit i als cants
dels més de dos mils fidels aplegats a l’esplanada del port.
I a principis d’octubre hem participat a la missa

en directe de TV2. Somniàvem en aquesta actuació, que per a nosaltres era un gran repte.
L’ hem superat i amb bona nota. N’estem molt
contents.
I no podem deixar d’esmentar la celebració de la
missa en honor a Santa Cecília, màrtir cristiana
del segle III i que, tot i que d’autenticitat discutida, és venerada a Roma des de la fi del segle Vè.
Ja des de la fi de l’edat mitjana, fou considerada
patrona dels músics i, en especial, de la música religiosa. Cada any, en aquesta missa donem
gràcies pel goig de la música, per l’amistat i els
bons moments que ens proporciona el cant, per
les ganes de trobar-nos tot cantant… Però també tenim un record molt especial per als familiars dels cantaires que ens han deixat durant
l’any i, més encara, pels cantaires que havien
format part del nostre gran equip i que , tot i que
no els sentim, els tenim molt presents. Estem segurs que en Benet Puig, que al cel sia, que havia
estat cantaire des dels inicis de la coral, ens continua escoltant, sigui allà on sigui, i que continua
dient-nos, amb el seu peculiar somriure als llavis, què li ha semblat la nostra actuació.
I entre missa i missa, tenim temps encara de preparar el tradicional Concert de Sant Esteve, Des
d’aquí us hi convidem. Serà el dimarts 26 de desembre a les 12 del migdia, a l’església de Santa
Maria. I, si voleu, ens podeu venir a escoltar el
mateix dia a Vilavenut, a les 8 del vespre, després
de la representació del Pessebre Vivent.
Carme Cornellà de la Coral del Centre
Excursionista de Banyoles
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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

• AMSA
• Podium
• Induxtra de Suministros
• Bassols Energia S.A.
• Fruites Grau
• Cuinats La Farga
• Finques Banyoles
• Finques Palmada
• Ferreteria Portella
• Can Muné
• Autoescola Parés
• Joieria Art i Temps
• Assegur World S.A.
• Assessoria Avui
• Autoplanxa Banyoles
• Joieria Quera
• Finques Collell-Riera
• Canicat
• Ballell–Piscines i
tractaments d’aigües
• Recuits Mariscot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clínica Dental Compte
Carnisseria Can Baldiró
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.
• Vipuma S.L.
• Clavero Vila Pintors
• Lith Gràfiques
• Escalatour S.L.
• Top Bici
• Fusteria J.J. Pey
• Neteja Servidraga S.L.
• Laboratoris Banyoles S.L.
• Josep Dilmé-Corredoria 
d’assegurances S.L.
• Construccions i
Excavacions CasellasPineda S.L.
• Dracvisió
• Micaló-Ramió S.L.
• Autocars Solà
• Renault Interauto
Banyoles S.L.
• Citroën Garatge
Grabuleda S.L.
• Vim Pells S.A.

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.

El Centre Excursionista us desitja

Bones Festes de Nadal
i Bon Any Nou
14 Col·laboradors

Secció d’esquí
de muntanya
13 i 14 de gener de 2007

Sortida a Andorra al Pic de la
Serrera
10 i 11 de febrer de 2007

Cap de setmana a Nuria.
Puigmal i volta al Tres colls.
10 i 11 de març de 2007

20 i 21 de gener de 2006

SORTIDA ANUAL D’ESQUÍ DE FONS
Aquest cap de setmana portarem a terme la sortida anual d’esquí de fons. Per segon any intentarem arribar al refugi de Cap de Rec, a Lles. Ens
instal·larem en règim de mitja pensió i passarem
el dissabte i el diumenge practicant L’esquí de
fons al bell mig dels boscos ceretans. Cal que
els interessats m’ho comuniqueu tan bon punt
rebeu el butlletí ja que cal reservar amb molta
anticipació l’allotjament.

Anada a l’Ariege.
17 i 18 de febrer de 2007

SORTIDA A LES FAIXES TANCADES
(MONTSIÀ).

Vall de Núria

Sortida per anar a descobrir una raconada de la
nostra geografia, gairebé en terres de Castelló de
la Plana. Pujarem a la Torreta de Montsià per un
itinerari exigent i insòlit. LA baixada la portarem
a terme per una línia d’11 rapels equipats i que
constitueixen l’al·licient de la sortida. Les vistes
marítimes i del Delta de l’Ebre estan garantides.
Vindrà a ser com un “mar i muntanya”. La reunió es farà el dimecres dia 14 de febrer a les 22
hores als locals del Centre.

Secció d’alta
muntanya
16 i 17 de desembre de 2006

SORTIDA PER PORTAR EL PESSEBRE
A DALT EL BASSEGODA. Marxarem el dissabte a la tarda per anar va sopar a la Plana de
Can Gustí. A dalt el cim hi farem el bivac com de
costum, per llevar-nos l’endemà a trenc d’alba
i rematar el diumenge amb una “garrotxinada”.
Interessats poseu-vos en contacte amb el vocal.
Vocal: Jordi Cruells Ros.

Vocal: Jordi Cruells Ros.

17 i 18 de març de 2007

SORTIDA A SERRA DE BOUMORT, per
anar a descobrir les raconades on s’amaguen els
voltors i els trencalossos. La nit la passarem fent
bivac si el temps ens ho permet. Cal recordar-vos
que la gastronomia de la zona no te menyspreu.
La reunió es farà el dimecres dia 14 de març a
les 22 hores als locals del Centre.
Vocal: Jordi Cruells Ros.
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Secció
senderisme
Diumenge dia 21 de gener de 2007
A ROCACORBA AMB LA G.E.C.A D’EN BAS
Sortida conjunta amb els companys de Sant Esteve d’en Bas. Els volem acompanyar a Rocacorba perquè coneguin, principalment, el camí vell
per a pujar-hi a peu que va recuperar la nostra
Entitat. També per a fer coneixença entre les
dues Entitats. Es té previst de fer un dinar de
germanor amb arrossada inclosa.
Itinerari: Can Llapart - camí de les Burres de Biert o camí dels Biertencs - els Reposadors - camí
d’anar a Missa de Magrill o dels Dinerets - font
de Can Jaldeus - bac de Can Gelada - Oratori de
la Creu o del Collet de Cal Negre - Roure Gros
- Prat de Sant Nicolau - pedra dels Tres Senyors
- (possibilitat de pujar el Comaestramer, el cim
més alt de la comarca del Pla de l’Estany) - riera
de Rocacorba - Can Vives i Can Mitjà - camí de
l’Escaleta - Santuari de Rocacorba - clot dels Trèmols o de l’Escaleta - pujant dels Senglars - pla
de Martí - Puigderric - Roure Gros i tornada pel
mateix camí fins a Can Llapart. Hores de marxa
efectiva: 6h 30 min. Desnivell aproximat: 750m
Pel dinar us heu d’apuntar, com a molt tard ,el
dimecres dia 17 a la secretaria del Centre. Us
haureu de portar els coberts, got, plat...
En l’equip habitual d’excursionista cal que hi
afegiu un llum frontal per si de cas. Per Sant
Vicenç els sol ja toca pels torrents, diu la dita.
Però tampoc ens podem confiar.
Vocals: Joan Pujolriu - Joan Pontacq - Quim Oliver “xari”.

Diumenge dia 11 de febrer de 2007
MALVEÍ - SANT MIQUEL DE COMA DE
ROURE (Alta Garrotxa)
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Un any més, continuem la coneixença de la
Muntanya de la Mare de Déu del Mont de la mà
dels companys Quim Roura i Josep Gómez, de
Besalú. Ens guiaran per aquest interessant recorregut.
Itinerari: Beuda - el Boranc - Can Lleona - coll
de Goió - Sant Miquel de Coma de Roure - coll
de Pollastric - pla Cremai - Malveí (1027 m)
- cingles de Rocallonga (dinar) - casa de Sant
Miquel - font de la Llossa - creu de Pinell - Els
Rajolins - i a Beuda falta gent, per Can Tries i
Coll de Jou.
És una excursió de tot el dia. Dinar de foc amb
calçotada inclosa. Per això últim cal apuntar-se
com a molt tard el dia 7 de febrer. Gràcies.
Vocal: Quim Oliver “xari”

Diumenge dia 4 de març de 2007
X CAMINADA POPULAR DE MONTAGUT
Un any més, us anunciem aquesta caminada popular organitzada pels companys de les Entitats
Culturals de Montagut. Es tracta d’una sortida de
tipus matinal. Aquest any se celebra la desena
edició. L’itinerari sortirà del Casal de Montagut a
2/4 de 8 del matí i tindrà com a principal atractiu
el preciós paratge de Santa Bàrbara de Pruneres. Recordem que compta amb diferents punts
d’ habituallament entre els quals hi ha un bon
esmorzar. Els interessats passeu per secretaria
durant la setmana anterior perquè tindrem la
programació més detallada.

Diumenge dia 11 de març

III TRAVESSIA D’OLOT A BANYOLES
Sortida conjunta del Centre Excursionista d’Olot i
Centre Excursionista de Banyoles.
Continuem amb una segona volta de les travessies Olot a Banyoles i viceversa. Sempre procurant
que l’itinerari sigui diferent de les dues edicions

anteriors.
Recordem que es tracta d’una caminada molt
llarga. Cal estar entrenat. Hores efectives de
marxa: 8 h 30 min.
Interessats, aviseu amb antelació per poder fer
la reserva d’autocar. Cal fer la inscripció a la secretaria del Centre.
Itinerari: Olot (les Tries) - veïnat de Sant Cosme
- pla de l’Estany - coll de Palomeres - Sant Julià
del Mont - camí dels Morts - coll de Plomers - la
Miana - Sant Fruitós - el Ser - Estany de Banyoles.
Vocals: Kim Agustí - Quim Roura - Quim Oliver
“xari” - Joan Pontacq.

Dissabte dia 31 de març

PUIG DE BASSEGODA-SANT JOAN DE
BUSSOLS (Alta Garrotxa)
Sortida conjunta
Montagut.

amb

els

companys

de

Ens guiaran en Pitu Ribes i Josep Mª Costa, de
l’Associació Terra Aspra de Montagut. La caminada s’acabarà en un hostal de la zona per fer
un berenar-sopar. L’àpat l’hem d’encarregar. Cal
que confirmeu assistència com a molt tard el dimecres dia 28. Gràcies.
Itinerari: Can Gustí de Riu - collet de Santa
Maria-puig de Bassegoda - coll de Bassegoda
- Sant Joan de Bussols - la Torre - Sant Martí de
Corsavell - el Control - Bassegoda - coll de Riu
- Can Gustí de Riu.
Aquest itinerari està en preparació i està sotmès
a possibles canvis. Durant les setmanes precedents a l’excursió us en podrem informar detalladament.
Vocal: Quim Oliver ”xari”

Secció bojos
pel podall
14 de gener de 2007

NETEJA CAMÍ SORTIDA
OLOT-BANYOLES
Aquest matí el destinarem a acabar de netejar
algun tram de camí que utilitzarem el dia 11 de
març per a l’excursió que farem d’Olot a Banyoles. Serà per la zona entre la Miana i la vall del riu
Ser. Com sempre, qui vulgui quedar-se a dinar
farem foc per coure carn. No ens cansarem de
repetir que si podem caminar pels camins el dia
de la sortida és perquè hi hagut algú que hi anat
abans a netejar-los. Ens trobarem davant del local del Centre Excursionista a les 8h del matí.
Per a més informació, truqueu a la secretaria del
Centre o envieu un correu electrònic.

18 de febrer de 2007

ORATORI DE SANT JOSEP
Matí de neteja al tram de camí entre el collet
de Besalú i l’oratori de Sant Josep. A l’hivern de
2005 hi vam passar en una excursió matinal però
les plantes no perdonen. El camí s’ha tapat i és
una pena que aquest bonic camí carener no sigui
transitable. Ens trobarem a les 8h del matí davant
del local del Centre Excursionista. Si cal més informació, truqueu a la secretaria del Centre.

25 de març de 2007

CAMÍ DE BANYOLES A ROCACORBA
Per aquesta data la primavera ja haurà començat a despertar-se i per tant anirà bé de fer una
repassada al camí a Rocacorba. Podrem dinar a
les instal.lacions del santuari.
Concentració dels podallaires a les 8h del matí
davant del local del Centre Excursionista.
A qui li calgui més informació, pot trucar a la
secretaria del Centre.
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9 de febrer de 2007

treballs de recerca
2 de desembre de 2006

conferència

Origen de la vida i els primers
ecosistemes
A les 19:00h, a la Sala d’Actes del Centre Excursionista, el professor Ricard Guerrero, catedràtic
de Microbiologia de la Universitat de Barcelona
farà una conferència que porta per títol “Origen
de la vida i els primers ecosistemes. Estudis fets
a l’Estany”.

15 de desembre de 2006

conferència

A les 22:00h, a la Sala d’Actes del Centre Excursionista, estudiants de l’IES Josep Brugulat ens
presentaran els seus treballs de recerca.

9 de març de 2007

Cardiologia
A les 22:00h, a la Sala d’Actes del Centre Excursionista el Dr. Daniel Bosch ens parlarà de
Cardiologia.

17 de març de 2007

MARATÓ MESSIER
A partir de les 20:00h, al Pla de Martís, SEGONA
MARATÓ MESSIER.

Eclipsis de So
A les 22:00h, a la Sala d’Actes del Centre Excursionista, en Quim Ribalta, al qual podríem
considerar com un “caçador d’eclipsis”, doncs
n’ha seguit i fotografiat per tot el món, ens farà
una conferència sobre Eclipsis de Sol, on ens
ensenyarà part de la seva esplèndida col·lecció
fotogràfica.

13 d’abril de 2007

l’Alquímia
A les 22:00h a la Sala d’Actes del Centre Excursionista, en Josep Lluís Diez, professor de l’IES
Josep Brugulat, ens parlarà de l’Alquímia.

21 d’abril de 2007
12 de gener de 2007

A partir de les 17:00h, IV Trobada Inter-

trobada mensual

comarcal d’Associacions Astronòmiques de la província.

A les 22:00h, a la Sala d’Actes del Centre Excursionista trobada mensual.

28 d’abril de 2007
20 de gener de 2007

tertúlia bibliogràfica
A la tarda a La Mota, tertúlia bibliogràfica sobre
el llibre Colapso de Jared Diamond i en acabat
observació nocturna.
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13 tertúlia (G)astronòmica
A les 21:00h, 13 tertúlia (G)astronòmica. El
convidat d’aquesta vegada serà el professor de
Matemàtica Aplicada de la Universitat de Girona
Dr. Jaume Soler, que parlarà del “Projecte Manhatan”.

Secció colla de
pa sucat amb oli

Secció excursions
matinals

16 i 17 de desembre de 2006

28 de gener de 2007

el pessebre al Bassegoda

SORTIDA PALEONTOLÒGICA A PALOL
DE REVARDIT

Com cada any, anirem a portar el pessebre al
Bassegoda. Sortirem el dissabte a mitja tarda, i
anirem fins a la Plana de Riu, on muntarem la
tenda i hi farem nit. Diumenge al matí, pujarem
fins al puig de Bassegoda.
Nota: qui vulgui venir el diumenge, cal que a les
nou del matí sigui al punt de sortida.

21 de gener de 2007
Excursió a Sant Aniol de Finestres
Excursió a Sant Aniol de Finestres, des de la vall
de Sant Miquel de Campmajor. És una excursió
apta per a tothom.
Hora de sortida: a les nou del matí, des de
l’aparcament del supermercat habitual.

Aquest matí combinarem el caminar amb Àngel
Cañigueral. Expert paleontòleg i bon coneixedor
dels jaciments de fòssils de la nostra comarca,
ens guiarà pel municipi de Palol de Revardit.
Amb les seves explicacions tindrem un millor
coneixement de: l’entorn geològic de Palol de
Revardit i de la història geològica del Pla de
l’Estany durant l’època eocènica. Visitarem i reconeixerem diversos jaciments paleontològics i
reconeixerem alguns dels fòssils característics
de l’eocè de la comarca. Caminada fàcil. Com
sempre, ens aturarem a esmorzar.
Hora i lloc de la trobada: a les 8h, a l’aparcament de l’antic “Champion”, a l’entrada de Banyoles. / Vocals: Dolors Pinatella-Joan PontacqÀngel Cañigueral

4 de març de 2007
18 de Febrer de 2007
Excursió al castell de Sant Miquel
Excursió al castell de Sant Miquel, a la muntanya
dels Àngels, entre Girona i Celrà. Si la gent s’engresca, hi anirem dissabte a la tarda a muntar la
tenda i passar una nit als prats que hi ha a sota
el castell.
Confirmeu, si us plau, la vostra assistència.
Hora de sortida: els que només vulguin venir
diumenge, com sempre, a les nou del matí,
l’aparcament del supermercat.

18 de març de 2007
Excursió per la zona de Tavertet.

EL CAMÍ PER ANAR A ESCOLA (ROCACORBA)
Avui seguirem el camí que feien la mainada de
Can Vives de Rocacorba per anar a peu a l’escola de Granollers. Caminaven gairebé una hora
d’anada i una altre de tornada.
El recorregut serà el següent: pla de Martí-riera de Rocacorba-la Pedra del Turó Rodó-Gelats-font de Gelats. I per no repetir el camí de
l’anada, tornarem per: Portalló-Collsaposa-clot
de Tombes-clot dels Aures-pla de Martí.
És una excursió matinal però muntanyenca i cal
venir ben calçat. Esmorzarem pel camí.
Hora i lloc de la trobada: a les 8h del matí, a
l’aparcament de l’antic “Champion”, a l’entrada
de Banyoles.
Vocals: Dolors Pinatella-Joan Pontacq
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Projecció de diapositives
19 de gener de 2007

16 de març de 2007

EXPEDICIÓ AL PAMIR 2006

SEGUINT LA PETJA DE HILARY. DE
JIRI A L’IMJA (Island Peak 6189 m.)

Josep Aliu, Carme Allué, Salvador Solergastó i
Pep Gratacós ens explicaran la seva experiència
a les muntanyes del Kyrgyzstan, on van pujar a
cims des de 4.000 metres fins al sostre de la
regió, el Pic Lenin de 7.134 m.
Hora i lloc de la projecció: a les 22 h a la sala
d’actes del Centre Excursionista de Banyoles.

Un mes d’estada al Nepal, començant a caminar des de les parts baixes i arribant, seguint el
riu Dudh Koshi, a Namche Bazar per continuar
pujant fins a 5550 m, travessant dos colls també
de mes de cinc mil metres i ascendint finalment
al Imja Tse de 6189 m.

16 de febrer de 2007

Tot sota la mirada d’un piló dels cims mes alts
del món: Everest, Nurse, Lhotse, Cho Oyu, Makalu, Pumori, Ama Dablam…

N.O.A.-LA GEOLOGIA EN ESTAT PUR

Fotos de Salvador i Joan Coll Comerma.

Es tracta d’un reportatge sobre un recorregut
per l’espectacular serralada dels Andes, des de
la frontera amb Bolívia, al nord, fins a Mendoza i
el massís de l’Aconcagua. També hi ha imatges
de les antigues missions jesuïtes de la vall del riu
Paranà i les famosíssimes cascades d’Iguaçú.

Hora i lloc de la projecció: a les 10 del vespre a la
sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles.

Presentació a càrrec de Joan Surroca i Paco Torres. Us hi esperem!
Hora i lloc de la projecció: a les 22 h, al local del
Centre Excursionista de Banyoles.
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Informacions de secretaria
Llicències Federatives 2007
Us fem avinent que és molt necessari disposar, a partir del primer dia de l’any 2007, de la
corresponent llicència federativa per a qualsevol activitat muntanyenca, sigui del caire que
sigui. Aquesta llicència comporta l’assegurança d’accidents a muntanya, amb diferents
modalitats i preus. Per a informació adreceuvos a la Secretaria del Centre. Advertiment: a

fi d’agilitzar els tràmits amb la Federació, demaneu-la com més aviat millor i no espereu al
moment de fer l’activitat. I una darrera observació: el Centre no tramitarà cap llicència que
no hagi estat pagada per endavant, ja que la
liquidació amb la Federació també es fa a la
bestreta.

Resum de l’Assemblea General de socis del 22-09-06
El passat dia 22 de setembre, a les 10 del vespre, tingué lloc l’Assemblea General Ordinària
de Socis del Centre, a la Sala d’Actes, amb
la presència d’uns quants Socis, als qui des
d’aquestes ratlles volem agrair la seva assistència. L’Assemblea fou presidida pel nostre
President Josep Aliu.
D’acord amb l’Ordre del Dia, es llegí l’Acta
anterior, que fou aprovada sense esmenes.
Igualment fou aprovat l’Estat de Comptes
de l’exercici 2005/2006 i el Pressupost per
a la temporada 2006/2007. Els detalls, tant
de l’un com de l’altre, estan a disposició del
Socis que vulguin tenir-ne coneixement, a la
Tesoreria del Centre.

Així mateix, foren aprovades les noves quotes
de soci per a la temporada que inciem i que
seran les següents: Individual, 18 e; Familiar,
36 e.
El President Josep Aliu presenta la seva dimissió per motius estrictament personals, que
es acceptada per l’Assemblea. Tal com determinen els nostres Estatuts, en Jordi Quera
ocuparà el càrrec de President en funcions;
la Dolors Hugas el de Vicepresidenta 1a, i
en Rafel Cuenca el de Vicepresident 2n, que
també serà el coordinador de les Seccions
Culturals.
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Dijous dia 28 de desembre de 2006

XERRADA-CONFERÈNCIA dels guionistes del famós
programa de TV3 “Polònia”
“COM CONSTITUÏR UN GOVERN TRIPARTIT
PER ASSEGURAR UN PRESIDENT EIXERIT”
La dilatada experiència dels professionals de
l’humor de la famosa sèrie televisiva tindrà un
paper protagonista en la conferència. A partir
del riure han aconseguit establir una relació
directe entre el que vol la majoria conscient
optimista amb el que s’espera d’una gran
minoria inconscient pessimista. Estudis a nivell d’universitats americanes han demostrat
que la síntesi del riure provoca ganes de po-

der i d’associar-se amb els demés apartats
d’aquest poder, creant forts lligams per perpetuar bipartits i fins i tot tripartits en moments
de crisi presidencials.
Al final hi haurà una projecció dels moment
més interessants de les “presses falses” dels
programes de Polònia emesos fins el dia
d’avui.
Hora i lloc: a les 22h, a la Sala d’Actes del
Centre Excursionista de Banyoles.
No us la perdeu.

Aquest any felicita el nadal amb nadales del centre!
Com ja sabeu, cada any, el dissabte abans de
Nadal i amb el motiu de portar-hi el pessebre,
des del Centre s’organitza un bivac al cim del
Bassegoda.
El que potser molts ignoreu és que, des de la
creació de l’Escola de Belles Arts del Centre
(ara fa 25 anys), són els alumnes del taller de
ceràmica qui tenen l’encàrrec de fer aquest
pessebre.
Enguany vam pensar que era una bona idea
editar i posar a la venda una nadala amb
l’imatge d’aquest pessebre. Com que la preparació de tot plegat requereix temps, les
classes comencen tard i el fang és cosa lenta,
ens veiem obligats a reproduir el pessebre de
l’any passat. Us demanem que, abans de jutjar l’obra de bajanada perquè no s’adapta als
cànons tradicionals, tingueu en compte que
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des del taller de ceràmica s’ho agafen com
un repte, i que, a més a més dels personatges
senzills i càndids de fang vermell, blanc i negre, hi ha un treball d’innovació amb l’incorporació de nous materials, com és el cas d’un
filferro especial de platí i d’altres metalls que
aguanta els 1000ºC de la cocció.
Vinga doncs, animeu-vos a comprar aquestes boniques nadales. El preu és de només
un euro. Es venen a secretaria i al bar del
Centre.

Nova adreca de correu electrònic
La nova adreça de correu electrònic del Centre Excursionista de Banyoles:

centreexbanyoles@gmail.com

Nota de biblioteca
Recentment s’ha incorporat a l’equip que té
cura de la Biblioteca del Centre el nostre consoci Òscar Planas, a qui agraïm la gentilesa
de voler-nos donar un cop de mà en aquesta
feina. En un grup tan reduït, un de més s’hi
coneix molt! Ara, si algú més ens vol ajudar,
serà molt benvingut, ja que hi ha molta més
feina de la que podem fer.

Qualsevol soci que hi pugui estar interessat,
només ha de deixar el seu nom i telèfon a la
Secretaria, i ens posarem en contacte immediatament. A veure si algú més s’anima.
JOAN SURROCA, vocal de la Biblioteca.

† BENET PUIG i TARRATS
El passat 16 d’octubre, l’amic Benet ens ha
deixat. El seu traspàs ens ha commocionat
profundament.
Des d’aquestes ratlles volem donar el nostre
més sincer condol a la seva família.
Fou un dels fundadors del Centre Excursionista de Banyoles i soci des de sempre. La seva
dedicació a l’organització de moltes de les activitats del Centre, difícils d’enumerar, és molt
encomiable. Membre de la Junta Directiva en
el decurs de molts anys i amb diverses alternances, ocupà diversos càrrecs: confecció
del Butlletí, Tresorer, Vicepresident 2n, organització del Concurs de Pintura Ràpida, Conferències, Música…; també formà part de la
Comissió del Cinquantenni, col·laborant en la
confecció del llibre “50 aniversari”, ja que era
molt bon coneixedor de la història del Centre;

així mateix fou component de la Coral Mixta.
Era un enamorat de la muntanya i fou un dels
participants de la primera ascenció a l’Aneto
del C.E.B., que en aquell temps era una proesa, a causa dels escassos mitjans i preparació
de què es disposava (això esdevingué el juliol
de 1952).
D’ell cal destacar la seva bonhomia i prudència, però, al mateix temps, la seva gosadia en
la ferma defensa de la nostra llengua i cultura.
Descansa en pau, amic Benet; et trobarem a
faltar.
“…Pujant les muntanyes blanques de neu
fent ruta vers el cel blau,
m’has fet descobrir la joia del Bon Déu
i assaborir la Pau.”
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Escola de Belles Arts de CEB
Segons el previst, el passat dia 2 d’octubre es
va iniciar el nou curs de la nostra Escola de Belles Arts, i malgrat poder considerar l’assistència satisfactòria, el nombre d’alumnes matriculats és lleugerament inferior al del darrer any,
en què es va assolir, en les classes de dibuix i
pintura, la capacitat màxima de persones.
Cal fer esment, a fi i efecte de que els socis en
tinguin en compte la importància, el valor afegit
que representa el fet que les classes de dibuix
i pintura es puguin practicar amb model, doncs
és la manera més eficient d’aprendre a dibuixar correctament. Així doncs, fem una crida a
tots aquells que tinguin certes inquietuds artístiques perque aprofitin aquesta ocasió que els
ofereix la nostra Escola.
En el taller de ceràmica els alumnes han començat amb entusiasme a modelar el fang,
cercant noves formes i colors.

també les classes de Bonsai i els Clics de Fotografia. Tots els interessats podeu informar-vosen a la Secretaria del CEB.
També durant els dies de la passada Festa Major, en la nostra Sala d’Exposicions va tenir lloc
la mostra de treballs dels alumnes de l’Escola
de Belles Arts, corresponents al passat Curs
2005/06. Cal destacar l’impresionant plafó que
varen presentar el Taller de Ceràmica en motiu del 25è Aniversari de l’Escola de Belles Arts
del CEB, així com les pintures amb temes de
muntanyes.
Tots els treballs varen ser molt ben valorats pel
nombrós públic que va visitar l’exposició.
Volem agraïr una vegada més a tots els professors la seva tasca i entusiasme desinteressats,
i al nostre Ajuntament el seu imprescindible
suport econòmic.

Dintre de les dates anunciades començaran

Rafel Cuenca i Juncà

Vocal de l’Escola de Belles Arts

DEFINICIONS. Extretes del Diccionari Primmirat
Excursionista: Membre d’una tribu en perill d’extinció que, carregat amb un fato que Déu n’hi do!
i vestit de manera estrafolària, es
dedica a patollar camins de muntanya i trescar com les cabres.
Motxilla: Sac de tela que es porta
a l’esquena i la utilitatde la qual
és la de contenir diversos objectes inútils i anar carregat com un
burro.
Tenda de campanya: Cobert de
tela per passar-hi una mala nit,
ja que normalment s’instal·la damunt un formiguer, unes quantes

pedres o una quisca de vaca.

però, de nit.

Fer el cim: Activitat del que li ha
tocat una bona pila de diners en
un sorteig i, que un cop és a dalt,
fa una botifarra a cadascun dels
quatre punts cardinals.

Cantimplora: Atuell que s’omple
d’aigua fresca a fi de beure-la calenta, després.

Brúixola: Estri que serveix per orientar-se i perdre’s a la muntanya.
GPS: Sigles en anglès d’un aparell que signifiquen: Gran Pèrdua
de Situació; és similar a la brúixola, però, més complicat.
Estrella polar: No és un estri; ara
bé, fa el mateix que la brúixola,
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Senderisme: Fer les coses com
cal, és a dir, amb molt de senderi.
Bassal: Sol trobar-se al mig del
camí i, tot badant, tant a l’anada
com a la tornada, sempre t’hi fiques de peus.
Castanyada: Això esdevé quan enfilat dalt d’una penya contemplant
el paisatge, rellisques i et fots una
trómpada, que Déu n’hi do!.

RESUM D’ACTIVITATS
MES DE DESEMBRE 2006
Dissabte 2: Conferència a càrrec del professor
Ricard Guerrero: ORIGEN DE LA VIDA I ELS
PRIMERS ECOSISTEMES, a les 19h al local
del Centre Excursionista de Banyoles.
- Secció d’astronomiaDivendres 15: Conferència sobre ECLIPSIS DE
SOL a càrrec d’en Quim Ribalta, a les 22h al
local del Centre Excursionista de Banyoles
- Secció d’astronomiaDissabte 16 i diumenge 17: Anada a portar el
PESSEBRE AL BASSEGODA
-Colla del pa sucat amb oliSORTIDA PER PORTAR EL PESSEBRE A
DALT DE BASSEGODA. Dissabte , sopar a
Can Gustí i bivac a dalt del Bassegoda.
-Secció d’alta muntanyaDijous 28: “COM CONSTITUÏR UN GOVERN TRIPARTIT PER ASSEGURAR UN
PRESIDENT EIXERIT”, xerrada-conferència
dels guionistes del famós programa de TV3
“Polònia”.

NYOLES.
-Secció bojos pel podallDivendres 19: Projecció de l’audiovisual EXPEDICIÓ AL PAMIR 2006. Presentació a
càrrec de Josep Aliu, Carme Allué, Salvador
Solergastó i Pep Gratacós. Hora i lloc de la
projecció: a les 22h al local del Centre Excursionista de Banyoles.
Dissabte 20: a la tarda, a La Mota, tertúlia bibliogràfica sobre el llibre Colapso, de Jared
Diamond, i en acabat observació nocturna.
-Secció d’astronomiaDissabte 20 i diumenge 21: SORTIDA ANUAL
D’ESQUÍ DE FONS, a la Cerdanya.
-Secció d’alta muntanyaDiumenge 21: Excursió conjunta, amb els
companys de Sant Esteve d’en Bas, a Rocacorba.
-Secció SenderismeExcursió a SANT ANIOL DE FINESTRES, des
de la vall de Sant Miquel de Campmajor.
-Colla del pa sucat amb oli-

Hora i lloc: a les 22h, a la Sala d’Actes del
Centre Excursionista de Banyoles.

Diumenge 28: SORTIDA PALEONTOLÒGICA A
PALOL DE REVARDIT.
- Secció excursions matinals-

MES DE GENER 2007

MES DE FEBRER 2007

Divendres 12: a les 22h a la Sala d’actes del
Centre Excursionista trobada mensual.
-Secció d’astronomia-

Divendres 9: a la Sala d’actes del Centre Excursionista, estudiants de l’IES Josep Brugulat
ens presentaran els seus treballs de recerca.
-Secció d’astronomia-

Dissabte 13 I diumenge 14: Sortida a Andorra
al Pic de la Serrera.
-Secció esqui de muntanyaDiumenge 14: Neteja del camí d’OLOT-BA-

Dissabte 10 i diumenge 11: Cap de setmana a Núria. Puigmal i volta als Tres colls.
-Secció esqui de muntanya-
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Diumenge 11: Excursió a l’Alta Garrotxa: MALVEÍ-SANT MIQUEL DE COMA DE ROURE.
-Secció SenderismeDivendres 16: Projecció de diapositives
N.O.A-LA GEOLOGIA EN ESTAT PUR. Presentació a càrrec de Joan Surroca i Paco Torres. “ Hora i lloc de la trobada a les 22h al
local del Centre Excursionista de Banyoles.
Dissabte 17 i diumenge 18: SORTIDA A LES
FAIXES TANCADES (MONTSIÀ).
-Secció d’alta muntanyaDiumenge 18: Neteja del tram de camí entre el
collet de Besalú i l’oratori de Sant Josep.
- Secció bojos pel podallExcursió al castell de Sant Miquel, a la muntanya dels Àngels- Colla del pa sucat amb oli-

MES DE MARÇ 2007
Diumenge 4: EL CAMÍ PER ANAR A ESCOLA,
excursió a Rocacorba.
-Secció excursions matinalsX CAMINADA POPULAR DE MONTAGUT
-Secció SenderismeDivendres 9: a les 22h, a la Sala d’actes del
Centre Excursionista el Dr. Daniel Bosch ens
parlarà de Cardiologia.
-Secció d’astronomiaDissabte 10 i diumenge 11: Anada a l’Ariege.
-Secció esqui de muntanyaDiumenge 11: III TRAVESSIA D’OLOT A BANYOLES. Sortida conjunta amb el Centre Excursionista d’Olot.
-Secció SenderismeDivendres 16: Projecció de diapositives. SEGUINT LA PETJA DE HILARY. DE JIRI A
L’IMJA (ISLAND PEAK 6189 m.). Hora i lloc
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de la trobada: a les 22 h al local del Centre
Excursionista. De Banyoles.
Dissabte 17: a partir de les 20h, al Pla de Martís, SEGONA MARATÓ MESSIER.
-Secció d’astronomiaDissabte 17 i diumenge 18: SORTIDA A LA
SERRA DE BOUMORT.
-Secció d’alta muntanyaDiumenge 18: Excursió a la zona de Tavertet.
-Colla del pa sucat amb oliDiumenge 25: Repassada al camí de Rocacorba.
-Secció bojos pel podallDissabte 31: Sortida a l’Alta Garrotxa: PUIG
DE BASSEGODA-SANT JOAN DE BUSSOLS.
Sortida conjunta amb els companys de
Montagut.
-Secció Senderisme-

MES D’ABRIL 2007
Divendres 13: a les 22:h a la Sala d’actes del
Centre Excursionista, en Josep Lluís Diez,
professor de l’IES Josep Brugulat, ens parlarà
de l’Alquímia.
-Secció d’astronomiaDissabte 21: a partir de les 17:00, IV Trobada
Intercomarcal d’associacions Astronòmiques
de la província.
-Secció d’astronomiaDissabte 28: a les 21:h. 13ena tertúlia
(G)astronòmica. El convidat d’aquesta vegada
serà el professor de Matemàtica Aplicada de
la Universitat de Girona Dr. Jaume Soler, que
parlarà del “Projecte Manhatan”.
-Secció d’astronomia-

Font de Perduts
Unes quatre feixes per sota de la casa de Perduts. Uns plàtans ens indicaran
el lloc exacta on es troba la font. Sota el broc de la font hi ha tres petits basis.
També trobem un gran viver amb rentadora. Sol rajar tot l’any.

Fonts més properes: font de Budellers, font de la Teula, font de la Brolla, font de Can Prim, font
del Xalió, font de les Deus, la Fontica, font de Bacs.
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