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ROCACORBA
SITUACIÓ: el santuari de la Mare de Déu de Rocacorba es troba a cavall de dues comarques:
el Gironès i el Pla de l’Estany. Això ha fet que la
seva devoció s’estengués per les dues vessants
de la muntanya, d’una banda cap a Canet d’Adri
al Gironès i d’altra banda cap a Banyoles i comarca.
Situat al cim d’una roca, amb forma de proa de
vaixell (929), conforma una meravellosa talaia
que ens dies clars ens permet veure des del
Cap de Creus, el Montgrí i les Illes Medes fins al
Montseny i el Puigmal.
Aleshores no ens ha d’estranyar que Mossèn
Pere Ribot en els Goigs que va escriure l’any
1983 es permetés incloure aquesta estrofa:
En una terra prou orba
on l’home es perd i es consum,
cal pujar fins a Rocacorba
trobar l’espai i la llum.
És com un novell llinatge,
el cos sa i l’esperit sa.
De fet ens ve a dir aquella frase tan sonada del
poeta llatí Juvenal “Mens sana in corpore sano”
ORIGEN: L’origen del Santuari s’ha de buscar a la
capella del castell medieval que en aquest mateix lloc s’aixecava i que tanta notorietat va tenir
en la guerra dels remenses, que el varen ocupar
desprès de la defensa de la Força Vella de Girona l’any 1462.
L’any 1161, Berenguer de Rocacorba feu una
cessió al bisbe de Girona de l’església de Santa
Maria. És a partir d’aquest moment, que passà
a ser una propietat del bisbe, que la comencen
a trobar documentada. En un document de l’any
1184 trobem que Dulcia d’Hostoles “llegava dos
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sueldos” a la capella del castell de Rocacorba.
EL SANTUARI: En els segles XIV i XV, quan el castell va decaure, l’església fou transformada en
santuari marià. Els terratrèmols de l’any 1428,
que van assolar la comarca, la devien destruir totalment, ja que així consta en una visita feta l’any
1432 i que obligà a construir-hi una altra, per tal
d’ d’ aixoplugar un altar dedicat a Santa Maria.
L’ESGLESIA: L’edifici actual és, en la seva major
part del segle XVIII. Recentment, a començaments dels anys vuitanta del passat segle, es va
portar a terme una restauració que va posar al
descobert les restes d’un absis romànic.
LA IMATGE: Fruit de les obres que es van dur a
terme el segle XVIII, es va construir un cambril
per mostrar la imatge de la Mare de Déu, anomenada Mare de Déu de la Pera, que es venerava
des del s.XIV en aquest lloc i que és d’ alabastre
policromat. Aquesta imatge representa la Verge
coronada, amb la cabellera trenada, està asseguda i té una pera o fruit a la mà dreta, mentre
que aguanta amb l’esquerra el Nen Jesús, que
sembla que agafa amb l’esquerra una flor alhora
que la dreta descansa sobre el pit de la mare.
Aquesta imatge actualment es troba al Museu
Diocesà de Girona
Al segle XVIII i d’acord amb el gust de l’ època,
la imatge fou substituïda per una altra de les de
vestir. Després dels fets de 1936, aquesta imatge vestida fou destruïda.
A la sala gran de la rectoria es guarda una reproducció en alabastre, més gran que l’antiga,
obra d’Albert Casellas de l’any 1954, que va ser
substituïda l’any 1983 per una altra reproducció
més fidel a l’original i que és la imatge que es
venera actualment.

ALTRES IMATGES: Durant la seva existència,
aquest Santuari, a part de l’altar de la Mare de
Déu, n’ha tingut d’altres dedicats a diferents
sants, e 1420, a més de l’ altar major, hi havia altars dedicats a Sant Salvador i a Santa Bàrbara. I
el 1761 consta l’existència de dos altars dedicats
a la Mare de Déu dels Dolors i a Sant Eudald.
ELS GOIGS – TEXT: De les trenta edicions que he
pogut trobar, tenim tres lletres ven diferenciades:
1) GOIGS DEL SEGLE XVIII
Aquest primer grup, que podríem datar a finals
del segle XVIII (segurament de quan es va fer
la reconstrucció de l’església) segueix l’esquema
dels set goigs terrenals, els anomenats “septem
gaudia”: L’estructura d’aquests goigs es sempre
la mateixa, després d’un respòs o entrada inicial
de quatre versos i una tornada final, podem lle-

Any 1954

gir la relació dels goigs terrenals que fan relació
a diversos passatges de la seva vida: el primer
l’Anunciació, el segon el Naixement de Jesús,
el tercer l’Adoració de recent nascut, el quart la
Resurrecció el cinquè l’Ascensió al cel, el sisè la

2) GOIGS DE FINALS DEL SEGLE XIX O COMENÇAMENT DEL XX
Aquest segon grup el podríem datar entre 1879

vinguda de l’Esperit Sant i el setè l’Assumpció.

i 1906. El més antic d’ells té com a impressor

Dins d’aquest trobem dos grups gramaticalment

Seminari, cosa que succeí entre 1879 i 1929, i

diferenciats:

Tomàs Carreras quan encara estava davant del
a més a més les indulgències les concedeix un

a) darreries del segle XVIII i primera meitat del

sol bisbe. En el següent podem veure que la im-

XIX

premta ja s’ha traslladat al carrer Ciutadans 18,

b) segona meitat del segle XIX i primer terç del
segle XX

cosa que va fer l’any 1929, i les indulgències les
concedeixen dos bisbes: Tomàs Sivilla (18781906) i Francesc de Pol (1906-1914). Això em

La diferència entre amdós grups és que mentre

permet deduir que els més antics es van impri-

els primers fan servir les expressions “fonch”

mir entre 1879 (quan Carrera s’instal·là davant

“quens” i “quel”, el segon ja corregeix el temps

del Seminari) i 1906 (quan deixà el càrrec el

verbal per “fou” i les contraccions per “que’ns”

bisbe Sivilla)

i per “que l’”.

Aquest grup de goigs, als quals va posar músi-

La música corresponent a aquests primers goigs

ca el germà Odiló Planás, monjo de Montserrat,

surt referenciada en un llibre de Joan Amades

consta de quinze cobles de sis versos cadascu-

de l’any 1946.

na. Les tres primeres ens parla de les qualitats
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de la Verge Maria, les set següents són els set
goigs terrenals, els onze i dotze ja ens parla de
la Verge al Cel i per últim els tres darrers imploren la seva protecció. La tornada inicial és la
mateixa que en els anteriors però la tornada final
és diferent.
De fet tots son iguals, tret dels dos darrers, corresponents a les edicions de 1981 i 1982, en
què hi ha una petita diferència, que consisteix
a afegir al final de cada estrofa “Puix que robau...”
3) GOIGS DE 1983
Aquest tercer grup de goigs, amb lletra de mossèn Pere Ribot, música de Josep M.Ramírez
i amb gravats i orla del pare Oriol M.Diví, està
datat l’any 1983. Totalment diferents als anteriors, tant en les cobles com en la tornada. Estan
formats per catorze cobles que, trencant totalment amb la línia dels anteriors, i ens parla de
la història de la Mare de Déu de Rocacorba, de
com va ser trobada, de com és la seva imatge,
de com és i on està situat el santuari,....

la mostren en una fornícula, envoltada per cortines i les altres tenen de fons muntanyes i una
edificació que possiblement vol representar el
santuari.
-dels goigs del segle XIX: de les 11 edicions, 5
encara mostren la Verge vestida i les altres 6 ja
representen l’escultura.
-dels goigs de 1983: a les dues edicions es la
imatge de l’escultura.
ELS GOIGS – LA MÚSICA: només estan musicats
els dos darrers grups, encara que del primer en
Joan Amades, en un dels seus llibres, hi posa
una referència, però no surt reflectida en cap
edició.
-del goigs del segle XIX: només una edició està
musicada, i és la corresponent a l’any 1982, feta
per Odiló Planás, monjo de Montserrat
-dels goigs de 1983: les dues edicions estan musicades i la música ha estat composta per Josep
M.Ramírez, de la Comunitat de Jesús.

ELS GOIGS – LA IMATGE: -dels goigs del segle
XVIII: seguint el corrent de l’època, les 17 edicions mostren una Mare de Déu vestida. Unes
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Mn. Andre Marceau, cantant

Mons. André Marceau, bisbe de
Perpinyà-Elna, ha visitat St.Aniol d’Aguja
El passat dissabte dia 24 de febrer Mons. André Marceau ,bisbe de Perpinyà-Elna, va visitar
l’església de St .Aniol d’Aguja, a l’Alta Garrotxa.
Aquesta visita del prelat de la diòcesi veïna a la
de Girona ha estat qualificada d’històrica. El bisbe anà acompanyat del seu canceller i rector de
la seva diòcesi. La visita va fer-se per desig exprés
del bisbe, que tenia molt d’interès per conèixer
la zona i mantenir un contacte amb la gent que
organitza cada any, l’Aplec de St.Aniol d’Aguja,
conegut com l’Aplec dels Francesos i que té lloc,
com tothom sap, per Pasqua Granada. Aquest
2007 s’escau, precisament, el cinquantè aniversari de la represa del tradicional pelegrinatge de
la gent de Sant Llorenç de Cerdans i uns quants
feligresos de l’esmentada població de la Catalunya Nord tenen interès que el seu bisbe presideixi
el pelegrinatge i la missa del dia de l’aplec, que
aquest any es farà el diumenge 27 de maig, Pasqua de Pentecosta. El bisbe i els dos rectors van
anar acompanyats i guiats per una petita representació del poble de St. Llorenç de Cerdans i fe-

ren el mateix recorregut del dia del pelegrinatge.
Això els suposà unes tres hores de caminada,
aproximadament. Els visitants foren rebuts a la
capella per una delegació formada per membres del Centre Excursionista de Banyoles i de
l’Associació Terra Aspra, de Montagut, la qual
encapçalava l’alcalde del municipi de Montagut
i Oix, Narcís Ribes. El rector de Montagut i responsable de l’església no pogué ser present a la
trobada per la dificultat de l’accés.
Després de les degudes presentacions, el Sr Bisbe va voler conèixer l’interior de l’ermita i també
la cova del Sant. Anava mirant i fent afirmacions amb el cap volen dir que li agradava molt.
La imatge del Sant Aniol a sobre a l’altar estava
acompanyada de diversos ciris que flamejaven.
Se la mirava amb silenci. Tot seguit vam cantar
els goigs. De la primera a l’última estrofa.
A fora havíem preparat un foc i ja el teníem a
punt per fer el dinar. Intercanvi d’un bé de Déu
de carns i amanides. Vam conèixer el “butifarró”,
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fent rotllana. “Llamp que ho fot, és un plaer de
ser vius!” afirmava un company de la Catalunya
Nord.

Arribada del Sr. Bisbe i els companys de
St. Llorenç de Cerdans.

una botifarra negra o blanca de Sant Llorenç que
es pot menjar cuita o crua i que, tant d’una manera com l’altra, és boníssima. Va ser un dinar
de germanor total, ple d’alegria. En acabat es va
cantar un petit repertori de cançons. Les més
habituals i explicàrem al Sr Bisbe el significat de
cadascuna. Sobretot la famosa “Aplec de Sant
Aniol” i l’Hora dels Adéus” que ,a l’igual que “la
Taitona”, vam cantar abraçats( Sr Bisbe inclòs)

Durant el dinar van caure quatre gotes que ens
van amoïnar prou, però no arribaren a més. Després va tornar a relluir el sol , fet que va engrescar els de Sant Llorenç a fer la tornada a peu,
pel mateix camí de les Canals, la Comella, Hostal
de la Muga i Pla Castanyer. Ara tips i de pujada.
Abans però, vàrem entrar a la capella on es van
cantar un parell d’estrofes dels Goigs com a acomiadament al Sant.
El bisbe, amb la boina i la creu al pit, feia cara
de molt satisfet, fet que ens va fer pensar que
,com nosaltres, havia estat per a ell una diada
molt emotiva.
Des de cada costat de la riera, ens saludem efusivament dient-nos fins al dia de l’aplec si Déu
ho vol!!
Amics de Sant Aniol

Travessia garrotxina fins al Santuari

de la Mare de Déu del Coral

Tot va començar un dissabte 2 de desembre
a les 7 del matí, quan una colla d’uns 10 o 12
cotxes, carregats amb 40 persones, arribaven al
Pont de Llongarriu, prop de l’Hostal de la Vall del
Bac. El dia no era fred, ni tampoc gaire clar, però
ja es preveia que seria un bon dia per caminar.

cas, pujant el Serrat d’en Guilla. Ben aviat es va

De mica en mica, els excursionistes es van anar
equipant i, així, al cap d’un quart d’hora, tothom
estava a punt per caminar.

que gran part dels caminants, aprofitant la pa-

La caminada va arrencar de fosc i, com tota
bona caminada, va començar pujant, en aquest
6 Mons. André Marceau

fer clar i vam arribar a una edificació moderna
deshabitada.
En aquest punt es van produir dos fets que, tot i
no saber-ho encara, es van anar repetint durant
els dos dies que vam caminar junts. El primer és
radeta, van començar a interrogar en Xari sobre
l’indret on ens trobàvem, com es deia la casa,
referències i anècdotes del lloc on érem. El guia
va respondre tot el que va poder però, cosa rara,

no va saber dir el nom de l’edificació. En aquest
moment es va produir el segon fet que seria una
constant en la caminada: en Pitu de Montagut,
per donar un cop de mà al guia, va començar el
seu recital particular de renecs i paraules malsonants tot dient que, com que la casa no tenia
nom, li podíem dir Can Pixa de la Vall del Bac.

la Bau i en el mirador de la Trona vam fer un bufet
tot mirant el veïnat de Bolòs i la seva ermita.

La caminada va continuar i, després de passar
pel veïnat de Porreres i el Triadú, vam arribar a
la Font de Resclusanys, on se’ns va fer l’hora
d’esmorzar. Aquí va arribar la primera i única
crítica que va tenir el guia en tota la travessa.
L’esmorzar el vam fer a la Collada de Resclusanys, un lloc amb una vista privilegiada però, és
clar, no tot podia ser perfecte: va ser en aquest
punt on els caminants vam haver de suportar
l’aire més fred del cap de setmana.

S’estava acostant l’hora de dinar, però abans encara vam fer el Coll de la Masó o de l’Aubarda,
un collet i la carretera del Coll de Bolòs. Va ser
just passat la Ribamala quan vam fer el segon
refrigeri important del dia. La gent es va agafar el
seu temps per menjar i podríem dir que un grup
bastant nombrós d’excursionistes va seguir el
passos del Mestre i van fer una petita migdiada
per recuperar forces.

Recuperada alguna caloria, vam tornar a la ruta
que ens va portar al Camp Dalt, abans de fer un
dels punts més alts que assoliríem dissabte, el
Puig Ou, de 1.299 metres.
La caminada continuava a bon ritme, en Xari seguia amb les seves explicacions, en Pitu amb els
seus “cagumdéus” i, de tant en tant, en Marc
Vinyoles feia algun eructe o ens ensenyava els
calçotets blancs. Així doncs, vam passar pel Coll
d’Arrencafels, les basses de les Planelles, el Coll de

Després de passar per Coll Pany i el Saguer de
Bolòs, vam arribar a Santa Maria de Bolòs on hi
va haver una mica de recés, visita al campanar,
un petit mossec i, fins i tot, el Mestre va fer una
petita “sanrosa”.

Com no podia ser d’altra manera, les migdiades
es van acabar per les veus del guia i d’en Xavi
que van arrencar la gent del seu plàcid descans.
La següent meta volant va ser la Quera, quan ja
portàvem 8 hores des de la sortida, i llavors el
Collet de Font Ramut i el Molí d’en Sorolla. En
aquest punt, vam encarar cap al nucli del poble
de Rocabruna, deixant el seu castell a la dreta i
tot passant per Ca l’Arneta i la Vila.
A Rocabruna va haver-hi un altre mossec,
aquesta vegada subvencionat pel CEB, amb ga-

Foto de grup del
dissabte.
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letes i xupa-xups per als més llaminers. Com que
el sol anava de baixa, com les nostres forces,
ben aviat ens vam tornar a posar en marxa cap al
Coll Vernadell. Així la nit ens va atrapar tot pujant
per la pista, però això no era res que no estigués
previst per l’organització.
Al final de la pista es va reagrupar el ramat, que
havia pujat molt dispers i, així, vam fer el coll, per
baixar després cap al santuari de la Mare de Déu
del Coral, tot passant per Cadamont i Cal Pubill.
Finalment, després d’una mica més de 12 hores, vam tenir el descans que ens havíem merescut. Vam repartir habitacions en un moment,
una dutxa ràpida i a esperar el sopar amb il·lusió
com si fóssim de colònies, ja que Monsieur Coral
no ens va voler dir el menú degustació que ens
esperava.
La veritat és que la simpatia de Monsieur et Madame Coral no era el seu fort, ni tampoc el tema
d’escalfar l’ambient, ja que no van engegar la
calefacció i en el foc només hi havia un trist soc
de faig. En Pitu ho va intentar d’arreglar, tirant un
parell de socs primets al foc, i llavors va afirmar
en veu alta: “Que els tregui si té collons”.
Tot i el que podíem pensar, el sopar va estar
bé: dues aminades massa “verdes” de primer,
un estofat de vedella amb pasta i un tros de
coca que costava d’empassar que, potser per
això, vam haver de fer baixar amb grans dosis
de vi i que, tot s’ha de dir, va ajudar a escalfar
l’ambient.
Després del sopar hi va haver espectacle del
“Mentalista Met”, que no només va endevinar
algun número que els assistents s’havien de
pensar, sinó que, a més, va endevinar que el seu
número de la rifa de Nadal sortiria premiat.
Per acabar la vetllada hi va haver una gran cantada amenitzada per alguns dels caminaires.
L’endemà, van ser també els cantaires els que
van començar el dia despertant el personal i,

ben aviat, tots els caminants estàvem a punt
d’esmorzar. Tot i així l’esmorzar es va fer esperar
i no va ser gaire variat.
Poc després de les vuit del matí, el grup es va tornar a posar en marxa, el guia va fer recompte: “29
persones i un gos, ja hi som tots!”. Vam començar
seguint la pista de la Menera, però ben aviat ens
desviàrem per pujar el Coll Roig i d’allà cap a la
Sadella fins a arribar al Coll del Malrem.
D’aquí seguírem la Serra Llarga de Monars, tot
passant per la Collada Fonda, fins a arribar al Pla
de la Primavera, on vam fer el primer mos del
dia. Aquí els més valents volien pujar al Comanegra, però el guia va dir que no era el moment
i ens vam dirigir cap a la Bassa de Monars, per
llavors seguir cap al Corral de Mas Mitjà.
El dia era més assolellat i clar que el dissabte, i
això va fer que tinguéssim una molt bona panoràmica del Clot de les Valls.
A mesura que ens començava a venir la gana
vam passar per la Gurata, una casa deixada de
la mà de Déu, habitada des de fa 4 anys per una
parella de belgues. En veure la noia, entre el sector masculí es va sentir algun comentari que potser no s’hi estava tan malament en aquell lloc.
Poc després ens va arribar el torn del dinar, al
Pla de la Vaina, i els que es van espavilar van fer
una “sanroseta”, abans no vam continuar cap
a la impressionant edificació del Barrancot. La
cosa no podia parar, així que vam travessar la
Riera de Beget i ens vam plantar a la Farga. Llavors, passant a prop de Can Passalaigua, vam
arribar a l’antic Hostal de Can Jepet, però aquesta vegada no vam poder fer un traginyol de vi,
perquè no era dilluns, ni tampoc la mestressa
actual de la casa està per aquestes feines.
La pujada va continuar pel veïnat de Rabassa
fins a pujar al Coll Sarmengol, on es va fer una
altra merescuda parada. Després de set hores i
mitja de caminar vam poder admirar, d’una part,
l’ermita de Sant Andreu i el Bestrecà i, per l’altra,
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el Montpetit i el Montmajor. Això volia dir que els
cotxes cada vegada eren més a prop!

Poca cosa més ens faltava per veure, el Molí de la
Coromina, Cal Ferrer i l’Hostal de la Vall de Bac.

Sant Miquel de Pera va ser la nostra fita següent,
on vam fer una petita parada a l’església. Llavors
vam anar cap al Soler de Pera, al Clot dels Masos
i al Collet Sespluga, abans d’arribar al Saguer de
Pera, on ens vam reagrupar.

Així doncs, amb gairebé 10 hores vam tancar
aquest segon dia de travessa, cansats per la pallissa dels dos darrers dies, però també satisfets
per ser una mica més garrotxins.

A partir d’aquí, encara que molt cansats, ens
vam disposar a agafar un tros de GR impressionant, que passa pel que s’anomena Estret del Bo
de Quer. Un magnífic mirador del Montmajor i,
en altres temps, de l’abundant riera d’Oix.

Idea i coordinació: Quim Oliver “xari”
Col·laboradors: Àngels Camós - Maria Àngels Torrent - Rafel Cros - Joan Corominas - Pere Sarquella
- Joan Coll - Dolors Hugas- Xavi Oliver. / Agraïments:
Jaume Padrés - Kim Agustí - Martí del Salomó i a
tots els col·laboradors. / Fonts d’informació: Bàsicament les guies de Joaquim Agustí i Bassols, mapa
Alta Garrotxa de l’editorial Alpina i de diversos veïns
que encara sobreviuen en algunes de les cases properes al nostre itinerari.

En Mata-fesols no perdona i volia anar a jóc, com
nosaltres, i així va ser durant aquest tram de la
caminada que ens va tornar a atrapar la foscor,
tot i que les llebres del grup ja havien arribat als
cotxes.

Jaume Padrés

Horaris de la caminada
Dia 1
Pont de Llongarriu
Coll del Triadú
Collada de Resclusanys
refrigeri
Puig Ou
Coll de la Bau
Santa Maria de Bolòs
refrigeri
passat la Ribamala

0.00 hores
0.45 hores
1.30 hores
2.00 hores
2.45 hores
3.40 hores
5.10 hores
5.30 hores
6.30 hores

dinar
la Quera
Collet de Font Ramut
Molí d’en Sorolla
Rocabruna
refrigeri
Final pista abans Coll Vernadell
parada
Santuari Mare de Déu del Coral

7.45 hores
8.15 hores
8.55 hores
9.25 hores
9.45 hores
10.05 hores
10.50 hores
11.10 hores
12.15 hores

Dia 2
Santuari Mare de Déu del Coral
Coll Roig
Coll Malrem
Pla de la Primavera
refrigeri
Bassa de Monars
la Gurata
Pla de la Vaina
dinar
el Barrancot
la Farga

0.00 hores
0.45 hores
1.25 hores
2.40 hores
3.05 hores
3.25 hores
4.35 hores
5.15 hores
6.00 hores
6.15 hores
6.20 hores

Can Jepet
6.45 hores
Col Sarmengol o collada de la 7.25 hores
Rabassa
refrigeri
7.40 hores
Sant Miquel de Pera
7.55 hores
Collet Sespluga
8.30 hores
el Saguer de Pera
8.50 hores
Molí de la Coromina
9.30 hores
Hostal de la Vall del Bac
9.45 hores
Pont de Llongarriu
9.50 hores

Travessia garrotxina fins al Santuari de la Mare de Déu del Coral 9

LLAMPATS DEL PODALL

Podallades dels dies 14 de gener i 18 de febrer
Ha plogut tot el dia. Quin goig de veure ploure!!
Feia tants dies que ni una gota! Però en mal dia
ho ha fet carai! És clar, mai plou a gust de tothom. Han ajornat les cercaviles del Carnestoltes. I demà suposo que haurem de deixar córrer
la podallada que tenim prevista. Ja fa ràbia ja,
perquè l’agenda omple molts de caps de setmana i no quedaran gaires dies per a netejar
el camí. Això tenint en compte que la travessia
d’Olot a Banyoles està programada d’aquí a tres
setmanes. És per aquesta travessia que estem
estassant un tram de corriol carener entre coll de
Travesses i coll de Plomers . Un carena que va
de la Miana cap a Sant Julià del Mont.
Arriba el vespre i toca el telèfon. En Joan i la Dolors diuen com està el tema. Demà ens trobarem
a hora prevista i ja decidirem. Podem provar si
no plou tot i que ja sabem que tot estarà xop.
Truco en Gómez. “Ostres ja estava esperant que
em diguessis alguna cosa! Oh! És que no tenim
gaires dies, ja ho saps! Què, dinarem de foc?” En
Masmi se’n va a un sopar i dóna per suposat que
la suspenem però ens ofereix que el truquem al
matí si fa falta. I tant que ho fem. Arribo al Centre
al mateix temps que en Jaume(màniga curt com
sempre) i en Pere, que ja havien confirmat assistència fa una setmana i que han passat totalment
de si plovia o no. Bojos pel podall en acció. No
plou i podem acabar el tros que ens faltava amb
relativa rapidesa. Ens mullem, és clar, sobretot
els capdavanters que troben els marfulls plens
d’aigua. Però acabem refets de veure tot el camí
net. “Ja t’ho deia jo que havíem d’haver portat
carn per coure, veus com no plou?” Quatre llesques amb botifarra i coca de greixots, que hem
passat dijous Llarder, i contents igualment. Mentre, recordem la podallada del gener que vam
destinar en aquest mateix camí. Avui hem sigut
10 Llampats del podall

set i aquell dia onze. Va fer sol i calor. Vam fer un
dinar de senyors. Botifarres de Mieres, arengades, carnassa de tota mena... I per postres vam
enlairar el porró amb xampany fresc. Ostres com
baixava! Hi havia qui ens va fer celebrar el seu
aniversari. No teníem pressa i vam relaxar-nos
dins les sales de Can Jou de la Miana a fer un
té i fer-la petar. Hi ha molta processionària per
aquí en aquests boscos. Foten una ràbia i fàstic aquests “animals”. És una plaga. Es veu que
aquest any corren molt ja que, en no fer fred, no
s’han posat al niu. Diu que deixen una pols al terra que , si la respires, et pot provocar una al-lèrgia que et passaràs 48 hores gratant o amb atacs
de son provocats pels antiestemínics. Més de la
meitat del grup d’aquell dia vam esnifar aquests
“polvus” metzinosos i vam quedar pigallats de
grans com una criatura amb el xarampió.
A qui havíem de convèncer perquè tornés el mes
de febrer? Ningú vindria a intoxicar-se de nou. Ja
costarà acabar el tros, vam pensar.
Oh! Si hem vingut és perquè la pluja s’ha emportat la pols, perquè, si no, no venim pas! I molls
cap a casa.
Em pensava que la bojeria tenia un sostre. Però
ara veig que hem obtingut un nou guardó. Hem
passat de Bojos a Llampats!!
La colla del Podall

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

• Clínica Veterinària 1001

• Dracvisió

• Transports Porqueres

• Micaló-Ramió S.L.

• Buchplast

• Autocars Solà

• Cafetec S.L.

• Renault Interauto Banyoles S.L.

• Comercial Banyoles

• Citroën Garatge Grabuleda S.L.

• Farmàcia Rosa Alsius

• Vim Pells S.A.

• Clos Brunsó Laboratoris

• Jordi Perruquer

• Elit

• Perruqueria Lourdes i Carme

• Cuines Banyoles

• ASSEFONT

• Ferreteria Portella

• Carme Allué/Núria Aliu-Teràpia
Tradicional Xinesa

• Perruqueria Kati’s

• Can Muné

• Fustisa S.L.

• Autoescola Parés

• Seat - Aurosa

• Electro Abulí S.L.

• Joieria Art i Temps

• Bar Restaurant Strall

• Fercon

• Assegur World S.A.

• Autoelèctric Banyoles S.L.

• Assessoria Avui

• Castañer-Espadrilles
Banyoles S.L.

• Taller J.J. Domènech S.L.

• Autoplanxa Banyoles

• Clavero Vila Pintors

• Joieria Quera

• Vipuma S.L.

• Flor de Romaní-Productes
naturals

• Finques Collell-Riera

• Lith Gràfiques

• Sosama S.L.

• Canicat

• Escalatour S.L.

• Juncà Gelatines SLU

• Ballell–Piscines i tractaments
d’aigües

• Top Bici

• Studi DF

• Fusteria J.J. Pey

Carnisseria Can Baldiró

• Ajuntament de Porqueres

• Neteja Servidraga S.L.

• Òptica Closa Ferrer

• Véctor Serveis Immobiliaris

• Laboratoris Banyoles S.L.

• Assegest

• Plàstics Bonaventura

• Josep Dilmé-Corredoria d’assegurances S.L.

• Rellotgeria i Òptica QUERA

• MONTEPÍO

GIRONA

• Podium
• Induxtra de Suministros
• Bassols Energia S.A.
• Fruites Grau
• Cuinats La Farga
• Finques Banyoles
• Finques Palmada

• Restaurant Can Xabanet
• Bugaderia Roura
• Maquinària Canigó

• Construccions i Excavaci-ons
Casellas-Pineda S.L.

• Moderfont S.L.

• Sotrac Gestió Cultural S.L.

• Ajuntament de Serinyà

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.
Col·laboradors 11

50
è APLEC
de Sant Aniol d’Aguja
Dia 27 de maig de 2007

PROGRAMACIÓ
9:30 h. trobada a l’ermita de Sant Aniol i pujada fins al collet de Clarioles per
tal de rebre els amics de la Catalunya Nord.
10:00 h. concentració al collet de Clarioles i inici de l’històric pelegrinatge
fins a l’ermita, encapçalat per la imatge de Sant Aniol.
10:30 h. a l’interior de l’església, MISSA concelebrada al càrrec de Mns, André Marceau, bisbe de Perpinyà – Elna; Mn. Francis Waffelaert, canceller del
bisbe, Mn. Jordi Font, representant del bisbat de Girona i Mn. Josep Riera,
rector de Molló. En finalitzar la celebració, es cantaràn els goigs i, seguidament, el grup “Quartajusta” oferirà un petit concert.
A la sortida de l’església, cercavila fins als prats de la font, a càrrec dels grallers de Montagut.
Tot seguit:
- Elecció de la pubilla i l’hereu de l’aplec d’enguany.
- Encantament de coques.
- Ballada de sardanes
- Sorteig de diferents quadres, gentilesa de l’artista del Principat Mª Dolors
Bagué i sorteig d’un quadre de l’artista de la Catalunya Nord Felipe Fernández
- Sorteig d’un lot, d’entre tots els participants que vagin amb vestimenta de
l’època de “la Punyalada.”
12:30 h. dinar de germanor
13:00 h. Balls i cançons tradicionals a càrrec del grup “Escampillem”, jocs
de cucanya per a tothom i el tradicional “cant dels Adéus”.
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Notes:
*Tothom ha de portar-se el dinar. L’organització prepararà un foc per a qui ho necessiti.
*L’organització convida anar vestit de l’època de “la Punyalada” (mínim una peça).
*En cas de molt mal temps, el dinar i el ball es realitzarà al casal de Montagut.
*Si algú hi està interessat, es poden fer parades de productes de la terra o similar.
*Durant el transcurs de la diada, hi haura un petit servei de bar.
*A l’interior de l’església, durant tota la diada, es podrà visitar una petita exposició fotogràfica.
*Es posaran a la venda samarretes de Sant Aniol amb disseny gentilesa de l’artista banyolí
Jordi Bosch “Barraca”
*Recordem que l’accés de vehicles a partir de Sadernes és restringit. Demanem que els
cotxes s’omplin al màxim de gent i que la gent més acostumada a caminar deixi els cotxes
als amplis aparcaments de Sadernes. Gràcies.
*L’organització es reserva el dret d’alterar la programació si per causes diverses així ho creu
oportú.
Organitzen:
Centre Excursionista de Banyoles
Associació cultural “Terra Aspra” de Montagut
Centre Excursionista “Peu Alegre” de Sant Llorenç de Cerdans
Col·laboren:
Ajuntament de Montagut i Oix
Consorci de l’Alta Garrotxa
Diputació de Girona
Parròquia de Montagut
Parròquia de Sant Llorenç de Cerdans

50è aniversari de la inauguració del refugi
de Sant Aniol

50è aniversari de la represa del tradicional
pelegrinatge de la gent de Sant Llorenç de Cerdans.
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Associació d’amics de la
Serra de Finestres i de
l’entorn de Mieres

c u r s o s

El passat divendres 2 de març es va constituir a
la població de Mieres l’associació d’amics de la
serra de Finestres i de l’entorn de Mieres.
L’entitat ha sorgit de les inquietuds d’un seguit
de persones de Mieres interessades en la descoberta i preservació dels espais naturals del seu
entorn.
La recuperació dels topònims, que han anat
desapareixent de la parla habitual a causa del
progressiu abandonament de les pagesies i la
recuperació dels camins i senders de muntanya, força perduts per la poca utilització i per la
recessió de les activitats bosquetanes, són altres
de les finalitats que l’associació vol dur a terme.
El fil conductor de l’associació pretén ser la pràctica de l’excursionisme i la realització de conferències per difondre millor els valors culturals i
naturals d’aquestes muntanyes.
També es va agafar el repte de treure una publicació anual per donar a conèixer la marxa de
l’entitat.
Joan Pontacq

12, 14 i 15, 17, 21 i 22 d’abril de 2007

CURS D’ESCALADA NIVELL II
Aquest curs va dirigit a tota aquella persona
que tingui curiositat per apendre a fer via llarga.
Per poder fer aquest curs és necessari tenir
nocions bàsiques d’escalada en roca nivell
1 (escalada esportiva) o haver fet un curs
d’alpinisme nivell 1 o 2.

12 i 13 de maig de 2007

MONOGRÀFIC DE SEGURETAT EN
L’ESCALADA
Aquest curs va dirigit a escaladors/es ja iniciats
que vulguin engrandir els seus coneixements
tècnics.

15, 19 i 20, 26 i 27 de maig de 2007

CURS D’ESCALADA ARTIFICIAL
NIVELL 1
Aquest curs va dirigit a escaladors que tinguin
els coneixements equivalents a un nivell II de
roca ( progressió en vies llargues) o alpinisme
nivell 2 i que vulguin iniciar-se en el mòn de
l’escalada artificial o tenir més recursos a l’hora
de fer vies llargues.
Per a més informació mireu la pàgina web de
l’escola: www:aldeaglobal.net/emceb
Per als propers mesos de juny, juliol i agost
estem preparant cursos de crestes, iniciació
a l’excursionisme, orientació, espeleologia i
barranquisme. Si hi esteu interessats poseuvos en contacte amb l’escola de muntanya ( es
poden decidir dates que us vagin bé a tots...)
escolamuntanyaceb@plaestany.net
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Divendres 13 de juliol de 2007
a les 22.00 h Sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles:

Divendres 13 d’abril de 2007
a les 22.00 h Sala d’Actes del Centre Excursionista de Banyoles: Les trobades al Centre.

Cloenda del Curs

Dissabte 21 d’abril de 2007

I recordeu que cada dijous a les 20:00 a Radio Banyoles podeu escoltar el programa “Sopa
d’Estrelles”, un programa que ens acosta al món
de l’Astronomia i la Ciència. En aquests propers mesos parlarem, entre d’altres de: Neos
(col·lisions d’asteroides); el Sol; l’Alquímia; el
Dret Interplanetari; els Menhirs...

a les 16.00 h Sala d’Actes del Club Natació Banyoles

Si voleu estar més informats:
www.astrobanyoles.org

Tema: L’Alquímia.
Conferenciant: Josep Lluís Diez

IV trobada intercomarcal
d’associacions astronòmiques
(entre d’altres conferenciants comptarem amb
la presència d’en José María Muñoz Reales, un
expert en fotografia solar)

Dissabte 28 d’abril de 2007
Astronomia s’escriu amb G: tertúlia al voltant
d’un pa amb tomata.

Tema: Projecte Manhatan.
Convidat: Jaume Soler.

Divendres 11 de maig de 2007
a les 22.00 h Sala d’Actes del Centre Excursionista de Banyoles: Les trobades al Centre.
Tema i convidat a determinar

Divendres 8 de juny de 2007
a les 22.00 h Sala d’Actes del Centre Excursionista de Banyoles: Les trobades al Centre.

Tema: La fotografia submarinaConvidat: Kike Dauner, professional de la fotografia submarina

Secció
de Fotografia
Com molts ja haureu vist en els programes de
mà, i tal com ja vàrem anunciar en anteriors butlletins, ja tenim preparat el curset de fotografia
per als mesos d’abril i maig. Esperem que s’hi
apuntin tots els que hi estiguin interessats.
Tema Foto-Lliga. Després de 5 lliuraments,els
representants de la nostra associació estan ocupant els primers llocs de la classificació. En Pere
Aurich, que va fer el 3er lloc en color en l’últim
lliurament, està situat en primer lloc de la genéral. En blanc i negre, també en Pere va quedar
3r i de la classificació general està situat en 2n
lloc; en Jaume Planes és 3r i en Juli Suárez està
situat en 6è lloc de la general. En diapositives, en
Miquel Planells va aconseguir guanyar el lliurament i està col·locat al primer lloc de la general.
A tots ells i a tots els que participen en la nostra
secció, moltes felicitats.
Les nostres companyes de secció Dídia Holgado i Paquita Dorca han fet una exposició al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb el títol
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“L’Empordà en imatges”.
El passat dia 6 de març ens vàrem reunir tres
membres de la secció de fotografia del Centre
amb el president i una representant del Club
Natació de Banyoles per tal de parlar del concurs de fotografia que es vol organitzar amb la
col·laboració de les dues entitats. Es pretén que
sigui una biennal dedicada a temes esportius.
L’exposició de les fotografies es faria per Sant
Martirià a la Sala d’ exposicions del nou Museu
Darder, així recuperaríem el prestigiós concurs
del “Piolet de Plata” del Centre Excursionista de
Banyoles i el Club Natació recuperaria el concurs que es va deixar d’organitzar.
Hi hauran dos premis d’honor donats per les
dues entitats.
Això ha estat una primer presa de contacte d’ un
projecte que esperem tingui un bon futur.
Jaume Vilalta

El passat dia 22 de gener, es va celebrar l’assemblea general de socis de la secció de filatèlia
i numismàtica a fi d’elegir el nou president.
Es va obrir la reunió a 3/4 de nou del vespre i es
va acabar a les 10 de la nit.
Va haver-hi l’assistència del membres de la junta
i es va nomenar , per unanimitat, el sr. Lluís
Pagès i Corominas, president de la secció, en
substitució del sr. Rafael Torres i Carballo, que
havia acabat el seu mandat a finals d’any.
Informar també que la propera fira del cop d’ull
serà el dilluns 9 d’abril a la plaça de les Rodes.
Si voleu posar-vos en contacte amb la secció, el
nostre correu electrònic és:
filatelia.ceb@gmail.com
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Secció
senderisme
14 d’abril de 2007

JORNADA DE TREBALL A SANT ANIOL
D’AGUJA
Tal i com anem fent periòdicament, pujarem a
Sant Aniol a fer neteja general de manteniment.
Aquesta vegada serà per a deixar l’entorn en
condicions per a celebrar el proper aplec. Interessats truqueu a secretaria.

22 d’abril de 2007

XXX EMBARDISSADA
Participació en aquesta popular caminada organitzada pels companys del Centre Excursionista
d’Olot i que té com a finalitat donar a conèixer
algun racó de l’Alta Garrotxa. Aquest any se surt
de Beget. Fet que, durant els seus 30 anys d’història , no s’havia produït mai. La nostra intenció
és destinar-hi tot el dia, per tant ens hi quedarem
a dinar. Si us fa peça anar-hi plegats truqueu a
secretaria o al vocal: Quim Oliver “xari”

6 de maig de 2007

PER LES CARENES I LES VALLS DEL
VIDRANÈS
Al nord-est de la comarca d’Osona hi trobem
la petita contrada del Vidranès( capçalera de la
conca del riu Ges). Indret poc concorregut pel
nostre Centre. No us perdeu aquesta primaveral caminada on gaudirem del verd tendre de la
fageda, dels extraordinaris prats i de les extenses panoràmiques des dels diversos cims que
assolirem.
Itinerari: coll de Bracons- collada se Sant
Bartomeu - puig de les Àguiles - puig de Curull -

Salgueda - molí del Salt - Vidrà - el Gemec de les
Dones - Siuret - Can Font - coll de Siuret - puig
Cubell - Pla Traver - Sant Bartomeu de Covildases - coll de Bracons.
Guiatge: Joan Surroca i Paco Torres - vocal:
Quim Oliver “xari”

27 de maig de 2007

APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA

del Centre Excursionista de Banyoles va inaugurar el Refugi de Sant Aniol d’Aguja i que es
va aconseguir que la gent de Sant Llorenç de
Cerdans pogués tornar en peregrinació a l’aplec.
Tot plegat una proesa. Crec que els podem dedicar un pensament d’agraïment i d’admiració.
Aquesta és l’activitat per avui.
Per fer-los un petit homenatge, tinc pensada una
trescada garrotxina radical que se’n dirà “Vistes
de Sant Aniol”. Però m’ha semblat més correcte
fugir de la calor i de fer-la durant el proper hivern. Millor època. Quim Oliver “xari”

No us perdeu “...aquesta petita i bonica anada,
que amb ben poc delit es pot fer molt bé.” (tal
com diu la cançó) I aquest any aniversari molt
emotiu. En l’aplec de fa 50 anys, es va recuperar
la peregrinació de la gent de Sant Llorenç de Cerdans i es va inaugurar el Refugi del Centre Excursionista de Banyoles. Vegeu programa a part.

30 de juny i 1 de juliol de 2007

3 de juny de 2007

El dissabte anirem fins a la vall andorrana d’Incles per continuar a peu pel port de Fontargent
i refugi de Rulhe a 2185 m. on dormirem en règim de mitja pensió.

SERRA CAVALLERA
Resseguirem aquesta preciosa serra, que en
aquesta època de l’any sol estar verdíssima i plena de flors. Vistes a primer pla del Pirineu. Caminada molt llarga. Cal estar acostumat a trescar
forces hores. S’ha de tenir la tarja de Federat.
Itinerari: Camprodon - camí de les Marrades collet del Gener - coll Salarca - serrat dels Evengelis - pla de les Pasteres - coll del Pal - estany
del Tarter - portella d’Ogassa - puig Sestela - pla
de Covilars- coll del Pal - font de la Teula - pla
Gros de Fogonella - pla de Can Plata - les Tres
Mates - turó dels Pelats - els Pelats - pont de
Can Beia.
Vocal: Quim Oliver “xari” - Óscar Planas.

REFUGI DE RULHE - ALTA ARIEJA
Última sortida de la temporada.

Al matí pujarem al pic de Rulhe 2783 m., baixarem a l’estany de l’Albe i a continuació als de
Juclar i cap al cotxe.
Excursió apta per a persones acostumades a
trescar per muntanya alta, amb pendents forts
i amb alguna grimpada. Unes 7-8 hores de
marxa efectiva el diumenge.
Opcional de pujar al pic d’Ascobes.
És imprescindible que tothom estigui federat.
Cal fer una paga i senyal de 20 euros. La data
màxima per inscriure’s és el divendres 1 de juny
a la secretaria del Centre.
Guiatge: Joan Coll i Dolors Hugas. Vocal : Quim
Oliver “xari”

10 de juny de 2007

DEDIQUEU UN RECORD
Aquest dia fa exactament 50 anys que la gent
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Secció colla de
pa sucat amb oli
15 d’abril de 2007

Aquest any ens hem proposat trepitjar un cim de
més de tres mil metres, el Taillón, situat al cor
del Pirineu d’Aragó. Properament concretarem
les condicions i la data de la sortida, que, com
sempre, és apta per a quasi tothom.

Bicicletada per l’Empordà,
entre el Montgrí i el Daró: Foixà, Serra de Daró,
sant Iscle d’Empordà, Fonolleres, Matajudaica,
Parlavà, Rupià i Foixà.
Serà una volta curta, d’uns vint-i-cinc quilòmetres molt pleners.
Quedarem, com sempre, a les nou del matí, a
la zona de l’aparcament dels supermercats, a
Banyoles. Anirem amb cotxes particulars fins a
Foixà, punt d’inici de la volta.
És una sortida curta, car volem ser a dinar a
Foixà. Farem un dinar de carn a la brasa –conill.
Important: qui vulgui venir que truqui o que enviï un email, car hem de coordinar la compra del
menjar. (972 239863)

13 de maig de 2007

Sortida al Querroig

Secció excursions
matinals
13 de maig de 2007

EXCURSIÓ PELS VOLTANTS DE VILADEMÍ
Aquest matí caminarem pels paratges de Vilademí. Veurem diversos arbres monumentals, alguna font i un forn de rajols.Com sempre, ens
aturarem a esmorzar i a l’hora de dinar tornarem
a estar a casa.
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 Pontacq

És una talaia situada entre l’Alt Empordà i el
Rosselló.
Punt de sortida: a les nou del matí, del lloc de
sempre (aparcament dels supermercats)

Secció d’alta
muntanya

27 de maig de 2007

14 i 15 d’abril 2007

Aplec de Sant Aniol

CAMPAMENT HIVERNAL

–vegeu el programa detallat que hi ha en aquest
Butlletí-

Es tractarà d´anar a dormir en tenda o iglú a una
zona dels Pirineus i al dia següent fer una pujada
a un cim.per un corredor o per la via normal.

10 de juny de 2007

Sortida al Puigmal des de Fontalba
Sortida d’acabament de la temporada. Juliol
–data pendent de concretar18 Les nostres seccions

Dependrà de les condicions de neu es podrà venir a peu, amb raquetes o esquís.
Material: grampons, piolet.
Disposem de quatre tendes, per tant el número
de places serà limitat a 9 persones. Si s’ha supe-

rat aquest número i es vol venir, els que vinguin
hauran de portar tenda o fer-se un iglú.

i o passeu el dimecres abans a les 22 h pels
locals del Centre. Vocal: Jordi Cruells i Ros.

Vocals: Xavi Combis i Josep Aliu
Contacte: Josep 972-582625

12 i 13 de maig de 2007

CIRCUIT PER LA REGIÓ DE L’ARIEJA
Sortida per conèixer i recórrer una petita part
de l’Arieja. El lloc està per determinar però val
molt la pena tota la zona. Es dormirà en “gite
d’etape”, per tant els interessats feu el favor de
comunicar-ho el més ràpid possible. Interessats poseu-vos en contacte amb la secretaria del
Centre i o passeu el dimecres abans a les 22 h

7 i 8 de juliol de 2007

SORTIDA DELS 3000 M
És la típica sortida del “... seguim sumant” per
alguns i algunes i la típica sortida de “...he de
pagar el cava pel meu primer 3000?” per uns
altres. I tu on et trobes? La zona està per determinar ja que hi ha alguns que en portem una
bona colla de 3000’s. Interessats poseu-vos en
contacte amb la secretaria del Centre i o passeu
el dimecres abans a les 22 h pels locals del Centre. Vocal: Jordi Cruells i Ros.

pels locals del Centre. Vocal: Jordi Cruells i Ros.

14 i 15 de juliol de 2007
26 de maig de 2007

Sortida d’escalada amb roca i
neu si en tenim....
Es faran pràctiques

Cresta del Canigó: Cresta de 2º-3º
Es podrà venir també per fer la Pica per la Via
normal

Contacte: Josep 972-582625

Vocals Josep Aliu, Xavi Combis,Pep Gratacòs
Vocals: Xavi Combis i Josep Aliu
Contacte: Josep 972-582625

23 i 24 de juny de 2007

4 d’agost de 2007

Cara Nord de l’Infern, Via
normal o escalada 2º-3º

Baixada d’un barranc

Vocals: Xavi Combis i Josep Aliu

Vocals: Xavi Combis i Josep Aliu
Contacte: Josep 972-582625

23 i 24 de juny de 2007

BIVAC A ORDESA
Pujarem, dormirem al ras i baixarem l’endemà.
La coca de St. Joan per segona vegada en
una faixa d’Ordesa. Trobarem l’últim “bucardo” abans d’agafar el son?. Interessats poseuvos en contacte amb la secretaria del Centre

S’ha de dominar el ràpel
Vocals: Xavi Combis i Josep Aliu
Contacte: Josep 972-582625

18 i 19 d’agost de 2007

Crestes de la Maladeta , de 2º-3º
Bivac
Es podrà fer un cim per la via normal
Vocals: Xavi Combis i Josep Aliu
Contacte: Josep 972-582625
Les nostres seccions 19

Projecció de
diapositives
Divendres 25 de maig

GRENLÀNDIA, LA NATURA MINIMALISTA
Pocs dies a Grenlàndia van deixar-nos el record
d’un munt de sensacions noves i una forta impressió. Provarem d’explicar les sensacions i
transmetre la impressió. El nostre tribut a aquella
terra minimalista ha de ser per força senzill, pur,
sintètic, nu.
Les imatges... L’austeritat d’una natura d’exuberància continguda... Només blanc, negre, blau,
verd, però poden ser tants colors.... Poca gent i
tanta humanitat... Com més fosca és la nit, més
clar és el cel... Com més sols, més ben acompanyats... L’illa més gran del món al got de whisky
(en Genís Coca-cola)...
Menys és més a Grenlàndia.
A les 10 del vespre, a la sala d’Actes del Centre
Josep i Genís Casals

Escola de
Belles Arts de CEB
El proper día 30 de maig farem la cloenda de la
26e CURS de la nostra Escola de Belles Arts, i
encara que no hagi estat un dels anys en què
l’assistència ha estat més nombrosa, si que
estem contents perquè una vegada més amb
l’esforç de tots, Centre Excursionista, Professors
i alumnes, hem assolit una nova etapa en la ja
dilatada història de la nostra Escola.
En el proper curs que esperem iniciar el 1r
d’octubre d’enguany, posarem tot el nostre interès en millorar el funcionament i l’eficàcia dels
diferents tallers, alhora que esperem que la gent
de la nostra vila i comarca que tinguin afició i
aptituds pel dibuix i la pintura, sabran valorar
el que representa poder assistir a unes classes
en que treballaran amb una “model al natural”,
cosa essencial per un aprenentatge, i que ben
pocs centres poden oferir.
A partir del proper mes de juny, s’obre el període
d’inscripció prèvia, i en el Butlletí del CEB que
sortirà abans de les vacances d’estiu, us hi adjuntarem el “tríptic” amb tots els detalls del Curs
2007-2008 de la nostra Escola de Belles Arts.
Us hi esperem!!!
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal de l’Escola de Belles Arts

Nota de secretaria
Per tal de renovar la web del Centre Excursionista necessitaríem la col·laboració desinteressada d’una persona entesa en informàtica.
Cada dia els mitjans de comunicació per Internet són més utilitzats i l’actual web ens ha
quedat desfasada.
20 Les nostres seccions

Qui ens pugui donar aquest cop de ma es pot
posar en contacte amb nosaltres a través del
correu electrònic:
centreexbanyoles@gmail.com
o els dilluns, dimecres i divendres de 7h a 9h
del vespre al tel.: 972575212.

DEFINICIONS. Extretes del Diccionari Primmirat

Mapa: Paper imprès amb tintes de colors, molt
maco, farcit de noms i indicacions, que, en teoria, serveix per saber on ets; marca una font allà
on no n’hi cap, o bé indica que el cim que veus
a la dreta és a l’esquerra (no el tens pas capgirat,
el mapa?).
Corda: Objecte emprat per l’alpinista, que quan
és necessari utilitzar-lo es passa prop d’una hora
desentortolligant-lo.
Cordada: Antigament, un enfilall de malfactors
que conduïen presos per ficar-los a la garjola o
a galeres. Actualment, una rastellera d’alpinistes
que espontàniament es fiquen per indrets on no
hi portarien presos.
Piolet: Eina per esculpir muntanyes, i si no us ho
creieu, aneu a veure les cares de la roca del Mont
Rushmore (USA). I vés per on!, també serveix per
penjar-hi la jupa.
Escalada en paret de roca: Activitat que consisteix a enfilar-te per un lloc on ningú t’ho ha demanat i, que quan ets a mitja alçada, penses: i per
què m´he embolicat d’aquesta manera, jo?

Escalada en paret de gel: És el mateix que en
paret de roca, però amb l’agreujant de tenir el
nas, les orelles, les mans i els peus balbs a causa
del fred.
Bota xiruca (ei!, de les primeres): No se sap qui
la va inventar, però sí qui la va popularitzar: fou
un bus del port de Barcelona que, acabada la
seva feina, no se’n sabia estar de dur un pes als
peus.
Ràpel: Afaitar-se a contrapèl. També: peix teleosti
pediculat cap gros que, en comptes d’escates,
té pèl.
Travessa: Anar d’una banda a l’altra (i tornar, és
clar) sense cap motiu aparent i, si ni ha algun,
que m’ho expliquin.
Climatologia: Allò que hom consulta quan vol fer
una sortida a la muntanya i, normalment, es capgira al bell mig de l’excursió, descarregant una
ruixada o una pedregada fora de mida que t’arreplega sense cap aixopluc a prop.

RESUM D’ACTIVITATS
MES D’ABRIL 2007
Divendres 13: a les 22.00h LES TROBADES AL
CENTRE. En Josep Lluis Diez ens parlara de
L’Alquimia Sala d’Actes del Centre Excursionista
de Banyoles. - Secció d’astronomia Dissabte 14: JORNADA DE TREBALL A SANT
ANIOL D’AGUJA - Secció de Senderisme Dissabte 14 i diumenge 15: CAMPAMENT HIVERNAL. Es tractarà d´anar a dormir en tenda o

iglú a una zona dels Pirineus. Vocals: Xavi Combis i Josep Aliu
Diumenge 15: BICICLETADA PER L’EMPORDÀ
- Colla del pa sucat amb oli Dissabte 21: a les 16.00 h Sala d’Actes del
Club Natació Banyoles IV trobada intercomarcal d’associacions astronòmiques. - Secció
d’astronomia Diumenge 22: XXX EMBARDISSADA, per la zona
de Beget - Secció de Senderisme Resum d’activitats 21

Dissabte 28: ASTRONOMIA S’ESCRIU AMB G:
tertúlia al voltant d’un pa amb tomata.Tema:
Projecte Manhatan. - Secció d’astronomia -

MES DE MAIG 2007
Diumenge 6: PER LES CARENES I LES VALLS DEL VIDRANES. Excursió per la comarca
d’Osona. - Secció de Senderisme Divendres 11: a les 22.00h Sala d’Actes del Centre Excursionista de Banyoles: LES TROBADES
AL CENTRE. Tema i convidat a determinar Secció d’astronomia Dissabte 12 i diumenge 13 de maig: CIRCUIT
PER LA REGIÓ DE L’ARIEJA. - Secció d’alta
Muntanya Diumenge 13: EXCURSIÓ PELS VOLTANTS DE
VILADEMI - Secció excursions matinals SORTIDA AL QUERROIG És una talaia situada
entre l’Alt Empordà i el Rosselló. - Colla del pa
sucat amb oli –
Divendres 25: projecció. GRENLÀNDIA, LA NATURA MINIMALISTA Hora i lloc de la trobada a
les 22h al local del Centre Excurionista de Banyoles.
Dissabte 26: Sortida d’escalada amb roca i neu
si en tenim.. Es faran pràctiques . Vocals: Xavi
Combis i Josep Aliu
Diumenge 27: 50e APLEC DE SANT ANIOL
D’AGUJA. Vegeu programa a part. - Secció de
Senderisme -

MES DE JUNY 2007
Diumenge 3: SERRA CAVALLERA. Excursió al
Ripolles,caminada molt llarga cal estar acostumat a trescar forces hores. - Secció de Senderisme -
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Divendres 8: a les 22:00 Sala d’Actes del Centre Excursionista de Banyoles: Les trobades al
Centre.
Tema: La fotografia submarina. d’astronomia -

Secció

Diumenge 10: Sortida al Puigmal des de Fontalba
- Colla del pa sucat amb oli –
Dissabte 23 i diumenge 24: Cara Nord de l’Infern,
Via normal o escalada 2º-3.º Vocals: Xavi Combis
i Josep Aliu
BIVAC A ORDESA. Sortida a la vall d’Ordesa Secció d’alta Muntanya Dissabte 30 i diumenge 1 de juliol: REFUGI DE
RULHE- ALTA ARIEJA. Ultima sortida de la temporada - Secció de Senderisme -

MES DE JULIOL 2007
Dissabte 7 i diumenge 8: SORTIDA DELS 3000 m
- Secció d’alta Muntanya –
Divendres 13: a les 22.00 h Sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles: Cloenda del Curs
- Secció d’astronomia Dissabte 14 i diumenge 15: Cresta del Canigó:
Cresta de 2º-3º. Es podrà venir també per fer la
Pica per la Via normal. Vocals: Xavi Combis i Josep Aliu

MES D’AGOST 2007
Dissabte 4: Baixada d’un barranc.S’ha de dominar el ràpel. Vocals: Xavi Combis i Josep Aliu
Dissabte 18 i diumenge 19: Crestes de la Maladeta, de 2º-3º. Vocals: Xavi Combis i Josep Aliu

Font dels Casos
També anomenada font de Can Sus. Està situada en una placeta, damunt de
la rectoria de Falgons. Està ben arrenjada. Queden les restes d’un mosaic de
Sant Vicenç de Falgons. Banc, taula i broc rodó de pedra. Normalment raja
poc. L’aigua és conduïda des de la deu que està més enrere, a l’entrada del
bosc. Aquesta té una llosa de pedra amb una inscripció “ + 1611” i té un bassi petit al costat, entre la deu i el rec del Clot de la Deu. El dret d’utilització de
l’aigua de la font originà, en el segle XVII, una forta polèmica entre el propietari
del terreny i el rector de Falgons.
L’any 1940 es va realitzar la canalització a la font de la placeta i a una altra font
que raja en un bassi, a peu de la carretera de Falgons, davant de la rectoria.
Aquesta font està ben documentada al llibre “La Vall de Campmajor”de Joan
Fort.

Fonts més properes: font d’en Sitjar, font
de les Comaleres, font de Sant Ferriol,
font de Mas Ferriol, font de Puigmitjà.
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