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DOS APLECS HISTÒRICS
SEPARATS PER 50 ANYS

Celebració cinquantenària a Sant Aniol d’Aguja
Introducció
En l’aplec de Sant Aniol d’Aguja d’ara fa 50 anys,
es va reemprendre el pelegrinatge de la gent de
Sant Llorenç de Cerdans. I també es va inaugurar la rehabilitació de l’antiga rectoria com a refugi. Per aquest motiu he fet aquest escrit. Crec
que val la pena recordar aquella memorable diada. Ve a ser un petit recull de dades escrites i
també de records d’algunes persones que la van
viure. Veureu que no entro en massa detalls pel
que fa al refugi, perquè crec que, per la seva
importància i contingut, és mereixedor d’un altre capítol. Finalment he fet un resum de l’aplec
d’aquest any. També va ser molt important. Així
podreu fer les vostres comparacions. Espero que
us agradi i que en traieu les vostres coincidències i contrastos.

Fonts d’informació
Abans de començar, m’agradaria anotar d’on he
tret totes les dades per fer aquest escrit. Agraeixo

Aplec de l’any 1957. Foto: Benet Puig.
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a tota la gent que, amb la seva memòria i ganes
de xerrar, m’han facilitat informació.
El llibre de Salvador Duran i Coderch, del 50 aniversari del Centre Excursionista Banyoles, ha estat un gran suport de consulta. També he revisat
butlletins de l’època on he trobat escrits detallats
d’Isidre Palmada, Benet Puig i Anton Prat. He
recorregut a l’arxiu del Centre on he trobat gran
quantitat de cartes -molt detallades- escrites per
l’Anton Prat, llavors president de l’entitat. M’he
pogut fer la idea de la moguda que va ser aquell
aplec i la rehabilitació del refugi. Realment una
gesta molt important.
També he obtingut informació oral de gent que
va viure aquell moment. Vaig tenir la sort de fer
petar la xerrada amb Benet Puig, l’estiu de l’any
2006. Vull destacar que totes les persones anomenades fins ara van ser fundadors del Centre
i que totes han passat a millor vida. Les hem
tingut presents i els hem dedicat més d’un pensament durant l’aplec d’aquest 2007. Un altre
fundador fou en Josep Prat; ell m’ha passat els
seus records en una conversa, durant l’hivern
passat. Igualment, Mn. Andreu Gibert m’ha demostrat la seva memòria aquest juliol de 2007.
Moltes gràcies a tots. També gràcies a la família
de Benet Puig he pogut consultar el seu magnífic arxiu fotogràfic amb unes notes informatives
molts importants.
Per la banda de Sant Llorenç de Cerdans, he
parlat amb en Ramon Sala, en Joan Nivet i la
MªLluïsa Colldecarrera (Madame Roget) que,
des de l’any 1962, és la padrina de la Campana
Coralí de Sant Aniol. Vull destacar que aquestes
tres persones varen ser presents a l’aplec del
1957, i també a l’aplec d’aquest any 2007. Du-

rant 50 anys hi han participat de manera molt
fidel. Sols han faltat poques vegades i per causes
majors. És el mateix cas que el company banyolí
i membre del nostre Centre, en Rafel Cuenca.
He consultat els següents llibres: Caminant per
l’Alta Garrotxa, de Ramon Sala, Narcís Puigdevall i Josep Mª Melció; L’alta Garrotxa, de Josep Girona i Casagran; Excursions per l’Alta Garrotxa,
de Joaquim Agustí; Arrels i Llavors de Montagut
i Oix, de Josep Mª Costa.

Tal i com devien ser els aplecs de Sant Aniol en
l’antiguitat i durant moltíssims anys.
En el llarg pas dels segles trobem dues interrupcions serioses: la primera durant la Revolució
Francesa i la segona per culpa de la Guerra Civil
Espanyola. Aquesta última aturada va provocar
un forat de 17 anys. De l’any 1936 fins el 1953.
Fou aquest any quan es va reprendre l’aplec a
nivell local, i així es va mantenir tres anys més.

Petit recull històric

Idea i preparació de l’aplec de
l’any 1957

L’aplec de Sant Aniol és un aplec de tradició centenària. La primera documentació, la trobem el
1733, però en qualsevol cas ningú dubta que és
molt més antic. Hi ha qui diu que segurament ja
se celebrava abans de la Pau del Pirineu (1659).
Tràgic pacte per als catalans, ja que, administrativament, va significar la inclusió a França de la
Catalunya nord i la seva separació de la resta del
territori català. És per això que el famós aplec es
va anar guanyant el pseudònim de l’aplec dels
Francesos. Però aquell malaurat pacte no va impedir la germanor entre el catalans dels dos costats de la ratlla postissa. Encara avui reviu cada
any per la diada de l’aplec.

La pluja va fer acte de presència en el dia de
l’aplec de l’any 1956. Components del Centre
Excursionista de Banyoles, participants habituals de la festa en aquelles primeres edicions,
es van aixoplugar dins l’antiga rectoria llavors
abandonada. Va ser en aquells moments quan
se’ls van acudir dues idees: convertir en un refugi excursionista l’antiga rectoria i recuperar
l’antic pelegrinatge de la gent de Sant Llorenç
de Cerdans pel dia de l’aplec. Dos projectes gairebé utòpics, si tenim en compte l’època de què
parlem. Doncs bé, només va passar un any just
i aquells somnis, tinguts sota el sostre de l’antiga
rectoria, van fer-se realitat.

Possiblement l’arrel d’aquesta tradició, la trobaríem en una de les pestes que, en l’edat mitjana, va fer acte de presència per la comarca del
Vallespir. La gent de Sant Llorenç de Cerdans,
desesperats per la mortaldat que provocava un
d’aquest mal gam, devien invocar protecció al
Sant, tot prometent pelegrinatge a l’església de
la veïna vall d’Aguja.

No van ser pocs els esforços. La restauració de
l’edifici va consumir caps de setmana, dies de
vacances i dies de festa d’un bon grapat de voluntaris al llarg d’un any. Ja ens podem imaginar
com devien ser de dificultosos aquests treballs,
si tenim en compte la inaccessibilitat del lloc.

Marià Vayreda, en la seva novel·la “la Punyalada” (publicada a principi de segle XX) dedica tres
dels seus primers capítols a la diada de l’aplec
dels francesos, a Sant Aniol. Així l’anomena ell.
Cal destacar el capítol primer en el qual retrata, amb tots els detalls, l’ambient tradicional.

Simultàniament, es van anar fent els tràmits
per fer possible la represa del pelegrinatge. Així
doncs, la gent del C.E.Banyoles, es van posar en
contacte amb la gent de Sant Llorenç. Sobretot
amb el rector d’aquella parròquia, Mn. Rocafort,
amb qui es va crear una relació d’amistat.
Cinquanta anys enrere es necessitava el permís
de les autoritats per creuar la frontera. AquesDos aplecs històrics separats per 50 anys 3

tes no veien amb gaire bons ulls aquest tipus
de mogudes, i menys per les zones frontereres.
Per això, el més dificultós foren els tràmits burocràtics per obtenir els permisos corresponents
i fer possible el pas dels francesos per la frontera. Les gestions arribaren a París i a Madrid,
però finalment es varen aconseguir els papers
necessaris.

Records i dades d’un aplec històric i memorable (any 1957)
Va arribar el dia de l’aplec esperat, el 10 de juny
del 1957, dilluns de Cinquagesma. Tot estava
preparat. El refugi a punt d’inaugurar.
La placeta del Serraller de Sant Llorenç de Cerdans va ser el punt de trobada dels francesos.
Aquí es van distribuir en diferents vehicles, entre
ells un camió d’en Nivet, i es desplaçaren fins a
Pla Castanyer, prop de Vilarroja. Van començar
plovent i no va parar en tot el camí. Feien una fila
de 85 pelegrins, acompanyats del rectors de Sant
Llorenç i de Serrallonga. S’encaminaren cap a
l’hostal de la Muga, la Comella i es despenjaren
fins a Sant Aniol pel camí de les Canals.
A les 6 del matí sortiren 7 autocars, plens de
gent, de la plaça major de Banyoles, en aquell
temps Plaza de España. Els tiquets es van haver
de comprar amb antelació al preu de 30 pts. De
la banda d’aquí van participar unes 500 persones. Segons pronòstics que es van fer els dies
abans de l’aplec, se n’esperaven unes 2000. El
mal temps va fer que moltes persones, que tenien previst d’assistir-hi, se’n desdiguessin.
Es va començar a peu des de Sadernes i també
plovent. Simultàniament van arribar francesos i
catalans a Sant Aniol. Salutacions cordials i fortes encaixades de mans. Tot era alegria. El somni acomplert. Dins del refugi, hi havia un bon foc
perquè tothom qui anava arribant pogués eixugar la roba. El refugi ja començava a fer profit.
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Mn. Ramon Freixes, rector de Montagut, era qui
havia de dir la missa. Però no es va veure amb
cor de pujar per culpa de la crescuda de la ribera. Mn. Andreu Gibert, Mn. Pere Bach, Mn. Esteve Puig, Mn. Rocafort i el rector de Serrallonga
(no n’he esbrinat el nom) formaven la presència
sacerdotal. Podeu pensar que, amb tot aquest
equip, l’absència de Mn. Ramon no havia de
ser cap problema, veritat? Doncs no fou així. En
aquell temps no es podia binar (dir dues misses)
i tots els mossens presents donaven l’excusa
que ja havien dit la missa d’aquella festa a les
seves parròquies i que no hi podien tornar, a
Sant Aniol. Mn. Andreu Gibert, de Banyoles, va
fer el pas endavant. Es presentà voluntari i per
tant es va saltar aquella norma. Mai ningú li ha
retret aquest fet i crec que ara l’hem de veure
com un acte heroic. Va dir als seus col·legues:
“No podem pas deixar tota aquesta gent sense
missa. Han vingut aquí amb aquest mal temps
i no poden quedar decebuts.” A l’hora de fer
els preparatius, s’adonà que no hi havia vi de
missa. Un altre entrebanc. Va veure un conegut, en Joan de Can Bernat (un popular hostal
banyolí), i li va preguntar si portava vi: “i em pots
garantir que és un vi natural? “Oh i tant que sí!!”
– va contestar l’hostaler. I solucionat. Mn. Gibert, doncs, va oficiar l’ofici, que fou cantat. Els
fidels ompliren l’ermita a més no poder. L’ofici
va ser interromput un petit moment. Una minyona portava “calces” (pantalons) i per aquest
motiu va ser convidada, per un dels clergues, a
sortir del temple. Hem de veure aquest fet com
una anècdota que ens recorda les exigències i
poders que tenia l’església en aquella època.
Els Goigs es van fer revisar, dies abans, per a
l’ocasió. Es va partir de dues edicions velles, una
de l’any 1863 i una del 1932, que sembla ser
que es guardaven a la parròquia de Sant Llorenç. Va ser el C.E.Banyoles qui va encarregar
aquesta revisió a gent entesa en la matèria. Bàsicament va consistir en la correcció ortogràfica
i gramatical. Es va tenir molta cura de mantenir

els detalls del llenguatge antic. També hi hagué
la benedicció d’una nova imatge de Sant Aniol
-que havia fet Rafel Angelats de Banyoles- i que
a partir d’aquells moments presidí la façana del
refugi. Es va anar en processó de l’ermita cap a
davant d’aquest edifici on es va fer un besamans
del Sant. A dins la sala del menjador van tenir
lloc els actes d’inauguració i benedicció d’aquest
nou equipament, amb presència d’autoritats i
representació d’entitats excursionistes de molts indrets. Van tenir la paraula: Mn. Rocafort i
Mn. Gibert, el Sr. Martínez Masó, president de la
comissió de Refugis de la Federació Espanyola
de Muntanyisme, i el President Anton Prat. Tots
mostraren una gran satisfacció i entusiasme per
la fita aconseguida. Al prat de la font, hi va haver
ballada de sardanes. Hi ha qui assegura que el
mal temps només va permetre ballar una sola
sardana. Hi va haver una cobla amb tots els seus
ets i uts. Fou “La Principal de Tortellà”. En el
contracte que es va fer amb l’orquestra consta
que se’ls havia de pagar 2000 pts. (12 euros)
a més de traslladar-los amb camió fins a pont
de Valentí. I que el Centre havia de contractar
un home perquè els portés el contrabaix fins a
Sant Aniol. En canvi, la dieta d’aquest traginer
anava a càrrec de l’orquestra. Ja m’hagués agradat veure la pujada dels instruments pel camí!!
En el mateix prat s’havien instal·lat tres pals i es
va fer un alçament oficial de la bandera francesa, l’espanyola i la del Centre Excursionista de
Banyoles. Isidre Palmada, que va ser el primer
president de la nostra Entitat, en un escrit de
resum de l’aplec, diu que hi va haver uns moments (cap a migdia i hora de dinar) que feia sol
i que l’entorn era bellíssim. Acaba: “ Que grato
a los oidos aquella mezcla de español, francés i
catalán, símbolo de auténtica hermanadat. Era
un espectáculo verdaderamente emocionante.”
També hi va haver molta gresca. Els francesos,
enmig d’una gran expectació, van simular una
“corrida” de braus (és clar eren a Espanya!!)
L’home que feia de brau es posava dues ampo-

lles buides al front per simular les banyes. En
Nivet m’afirmà: “va faltar sol, però pas alegria!!!”
La tornada cap a casa fou remullada tant per la
pluja com per la crescuda de les rieres. Va començar a ploure quan encara tothom era a Sant
Aniol. Molta gent de Banyoles, que no havia assistit a l’aplec, encara ara recorda la tempesta
que va fer aquell dia. A Banyoles amb pedregada
inclosa, d’aquelles que queda tot blanc i trenca
teules de les cases. Tothom pensava en la gent
que era a Sant Aniol i patia per ells. Això també
demostra l’expectació que va produir l’aplec al
poble. A la vall d’Aguja va ploure molt, però no
va pedregar. En unes notes de Benet Puig, escrites rere unes fotos seves del dia de l’aplec,
ens fan referència a la gran ploguda. Afirma que
la tornada es va fer a “pluja batent”. “El pas de
Gomarells totalment cobert per la riuada. Hem
passat com hem pogut, però l’aigua no ha pas
arribat a genoll” “Tornant a casa enmig d’una
gran ploguda. Ni el xubasquero hi feia gran cosa,
però em va preservar una mica.” Aquesta última
nota és d’una foto on hi ha en Benet caminant,
calça curt i cobert amb l’impermeable. Es veu
un salt d’aigua de la pluja que cau d’un marge
a sobre el camí. Ens anota que aquest punt és
a la vora de la Farga. Hem de saber que encara no existia la pista de la Muntada a pont de
Valentí, per tant aquest trajecte es feia pel camí
vell. Per la banda del francesos, també m’han
remarcat aquella tornada tan tronada. Dels trons
i llucets, (llamps) que retrunyien pel camí de les
Canals me n’ha parlat, amb fortes exclamacions,
Mª Lluïsa Colldecarrera. En Joan Nivet recorda
els problemes per travessar la Muga. Van fer
una cadena humana per ajudar a passar tota la
gent. En una trobada d’aquest any a Sant Aniol
m’explicà: “venien unes dones veies que anaven
amb cistells, mocadors negres al cap i roba fins
als peus. Tenien 80 anys!!” De sobte va posar
una cara de sorprès i tot seguit esclatà a riure i
afegí: “Ostres! la mateixa edat que tinc jo ara!!”
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En Ramon Sala, que llavors tenia 13 anys, recorda que l’aigua li arribava a les aixelles. Afegeix
que a la degana del grup, la dona més gran, la
van travessar a coll burriquet. I a un company el
van empaitar quan ja se l’enduia l’aigua. Durant
els dies posteriors el Centre va rebre una carta de Mn. Rocafort. Principalment és una carta
d’agraïment per la manera que van ser rebuts a
Sant Aniol i de felicitació per l’organització. També parla dels problemes de la tornada. Destaca
el bon humor amb què van saber-se prendre les
dificultats del camí. I que, malgrat aquests entrebancs, tothom manifestava les ganes de participar l’any següent. Tot plegat inoblidable.

Una altre aplec especial i únic
(any 2007)
El passat diumenge dia 27 de maig es va celebrar l’aplec de Sant Aniol d’Aguja. Sens dubte
que fou un aplec únic i especial. Tal i com ja he
dit abans, es van commemorar els 50 anys de la
inauguració del refugi de Sant Aniol rehabilitat
pel Centre Excursionista de Banyoles (actualment en estat de ruïna) i també els 50 anys de
la represa del pelegrinatge de la gent de Sant
Llorenç de Cerdans. Fou per aquest motiu que
el bisbe de Perpinyà-Elna, Mns. André Marceau,
va voler acompanyar els pelegrins de Sant Llorenç de Cerdans que cada any, per la diada de
l’aplec, vénen a peu pel camí de les Canals. A les
10 del matí van arribar al collet de Clarioles on
van retrobar-se un any més amb els companys
de comarques gironines. Efusives salutacions.
Un parell de peces dels Grallers de Montagut
que toquen com a benvinguda. Els pelegrins, de
bracet amb la petita imatge de Sant Aniol, passen davant tot cantant l’Ave i el Virolai. Tots plegats els seguim avall, omplint moltes de les llaçades del camí que ens desemboca als peus de
la petita ermita de Sant Aniol. Aquí va tenir lloc
una llarga missa concelebrada, i que es va dir en
francès i català. El senyor bisbe anava acompan6 Dos aplecs històrics separats per 50 anys

yat del seu canceller Abbé Francis Waffelaert.
Mn. Jordi Font vingué com a representant del
Bisbat de Girona i Mn. Josep Riera, rector de
Molló, ens acompanyà un any més. Cal destacar
que el mateix bisbe va beneir una nova imatge
de Sant Aniol, que restarà permanentment dins
el temple i que ha estat aconseguida gràcies a
una campanya de recollida de fons promoguda
pels Amics de l’Alta Garrotxa. Amb motiu dels 50
anys de pelegrinatge, fou col·locada una placa
commemorativa que ha fet fer la Parròquia de
Sant Llorenç. El bisbe la va inaugurar traient una
senyera que la cobria i que es va voler quedar
de record. També va signar uns diplomes que
es van lliurar a totes aquelles persones que han
participat a l’aplec des de fa 50 anys. Es van estrenar tres nous panels de fotografies antigues
que s’afegiren a una exposició permanent i que
es va fent des de fa uns anys. Aquest tres panels
tenen relació amb aquell famós aplec del 1957
i la inauguració del refugi, així com diversos pelegrinatges del passat. Les fotografies foren cedides pels arxius del Centre, Josep Mª Mateu,
Benet Puig, Rafel Cuenca i Ramon Sala. Tot
seguit, el grup banyolí Quartajusta ens oferí un
petit concert fent lluir les seves veus i guitarres
que van desencadenar forts aplaudiments dels
assistents que omplien l’ermita de gom a gom.
Ja a fora, els grallers ens acompanyaren cap al
prat de la font on continuaren els actes tradicionals de l’aplec. El disputat encantament de
tortells, per exemple. Es van rifar diferents quadres, gentilesa de Mª Dolors Bagué i Felipe Fernández. També es va sortejar un lot de productes casolans entre totes aquelles persones que
anaven disfressades de l’època de “la Punyalada”. Aquest any eren cap a quaranta! Un dels
moments més apreciats és l’elecció de l’hereu
i la pubilla. Aquestes distincions van ser per a
Llorenç Saqué, de Sant Llorenç de Cerdans i per
a la Isabel Xarles, de Montagut.
Joves del Centre Excursionista de Banyoles van

Aplec de l’any 2007. Sra Ma. Lluïsa Colldecarrera, Sr. Joan
Nivet i el Sr. Bisbe André Marceau,conversant dins l’ermita.

fer una cassola d’arròs i qui es va espavilar un
xic, va poder aconseguir tiquet per obtenir-ne un
plat. També tenien muntat un petit servei de begudes. L’organització va preparar un foc i tothom
qui va voler coure carn, ho va poder fer.
Havent dinat va continuar la programació prevista. Simultàniament es van fer, en diferents prats
de la zona, els jocs de cucanya per a la mainada (que Déu n’hi do la que hi havia) i també
els balls tradicionals amb el grup gironí Escampillem, que ens van ensenyar a ballar diferents
balls curiosos i molts divertits. En el moment
d’acomiadar els companys de la Catalunya nord,
inclòs Mns. Marceau, es va fer una mitja part per
cantar, fent rotllana, el tradicional i emotiu “Cant
dels Adéus”.
Cal fer esment de les condicions metereològiques. El dissabte va ploure bastant. Això va
fer desdir molta gent que tenia previst assistir.
També va foragitar bastants francesos que ja
havien fet nit a Sant Aniol i que, veient que el
diumenge no s’aclaria, van plegar veles i van
marxar per por de rebre més aigua. També cal
dir que les previsions per al diumenge, almenys
a la tarda, no eren gens bones. Per tant, aquests
entrebancs van fer que molta gent no vingués.
Malgrat això, l’entorn feia goig de tanta gent que
hi havia. Calculem que hi van passar, al llarg de
la jornada, unes 500 persones. Només la il·lusió
de tothom podia estirar aquesta participació.
Això és d’admirar i esperona l’organització a tirar
endavant amb el convenciment que molta gent
s’estima Sant Aniol i el seu aplec.
El mateix diumenge va estar molt ennuvolat. Potser alguna petita ullada de sol. Però hi va haver
moments en què feia un aire fred i que els núvols
eren negres i baixaven més avall dels cingles de
coll Joell. Ja ens en vam fer un tip, de mirar el
cel!! Ens la vèiem per sobre. Però com per art de
miracle (ves a saber si per influències de Sant
Aniol) no va ploure gens. Tot i així, per culpa dels

núvols amenaçadors i també per la crida de les
urnes (eleccions municipals) la retirada de gent
es va fer més d’hora que d’altres anys. Podem
dir que va ser un aplec amb presses.
Per últim, cal esmentar que l’organització de
l’aplec va a càrrec dels Amics de Sant Aniol,
grup configurat per l’Associació Terra Aspra de
Montagut, el Centre Excursionista de Banyoles
i el Grup Excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç. Cal també agrair el ferm suport del Consorci de l’Alta Garrotxa i de l’Ajuntament de Montagut i Oix i també la col·laboració de la Diputació
de Girona i de les Parròquies de Montagut i de
Sant Llorenç.
Aquell any 1957 es va recuperar una tradició
centenària i que ha continuat 50 anys més, de
moment. Al llarg dels anys l’aplec ha passat èpoques més bones i d’altres que es va mantenir.
Ara podem dir que l’aplec té corda per a temps.
Desitgem que entre tots plegats anem donant
vida a aquest magnífic aplec durant molt anys
més i que ajuntem forces per recuperar el refugi de Sant Aniol. La inauguració, en un futur,
d’aquest entranyable i enyorat establiment, sens
dubte que seria motiu d’un altre aplec especial
i únic.
Quim Oliver Tarradas “xari”
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La Serra Cavallera
entre filats i vaques afamades
La tardor passada quan en Xari feia la introducció de la sortida per la Serra de Finestres, va comentar que si algú volía fer propostes de noves
sortides els estaría molt agraït.

ze persones, acompanyats de dues gosses, per

Jo tot decidit em vaig posar a Internet i vaig anar
buscant sortides que s’adiguessin al que solíem
fer, no molt llunyanes, d’un recorregut determinat i que s’adaptessin a la Secció de senderisme.

el mateix, l’herba havía crescut molt i en el pri-

I li vaig entregar un grapat, el que jo no sabia
és que dintre del “tracte” entrava preparar-les.
Llavors em va fer un petit regal, buscar un tros
de camí per la Serra Cavallera d’una sortida que
ell estava preparant, sortía al mapa, però en desconeixia l’estat i ho vaig acceptar.
Un dissabte vaig marxar tot sol pensant-me que
en un tres i no res ho tindría fet, Santa Innocència, de poc que no em perdo pel mig del bosc, ja
portava brúixola, però en el tema d’orientació em
sembla que necessito alguna classe o un GPS. El
tema és que no veia res més que arbres i el cel,
total recula, i en trucar-lo em va dir: ja anirem a
buscar-lo tot dos, tranquil.
Com a primera experiència d’explorador del Pirineu, un desastre!
I hi vaig tornar amb l’Àngels i amb ell. Vam fer tot
el recorregut sortint des de Camprodon i quan
va ser l’hora de repetir part del recorregut que
havia d’anar a buscar em vaig posar al davant,
afortunadament on jo no vaig arribar estava el
seu nas i va saber interpretar uns senyals que a
mi no em deien gaire cosa i així va ser com es
va anar trobant un camí acabat d’estassar que
ens menava de dret a l’ inicial final de la sortida,
Can Beia.
Així el dia 3 de Juny, vam sortir una colla de tret8 La Serra Cavallera entre filats i vaques afamades

anar a fer una sortida desconeguda per alguns i
ja trepitjada per uns altres. Tot i haver-hi passat
quinze dies abans semblava que el camí no era
mer moment això em va descol·locar força. Però
a mesura que anàvem agafant alçada per anar a
buscar el fil de la carena, amb aquelles pujades
que es van enfilant i enfilant... i que són de tant
“bon fer” quan un acaba de sortir del cotxe, vaig
anar reconeixent el camí que ja havíem fet.
Un cop arribats a la part alta de la carena ens
tocava esmorzar, desitjat amb alegría per més
d’un i on vam poder gaudir dels comentaris d’un
personatge de Montagut a qui sempre se li troba
la segona intenció. Ens esperava un continu pujar i baixar de turons fins a arribar al primer referent en alçada, el Serrat dels Evangelis, on vam
fer una segona parada ”tècnica”, i des d’aquí al
Coll de Pal. Aquí vam poder observar una colla
de descerebrats que desafiant tota lògica anaven muntanya amunt patint de mala manera,
no carregaven motxilles, sinó que portaven les
bicicletes a coll, a qui se li acut!
Des del Coll el nostre següent objectiu era l’Estany Tarter, on no hi havia la mateixa quantitat d’aigua que ens havíem trobat quinze dies
abans, però on vam poder gaudir d’un grapat de
poltres jovenets fent curses al voltant de tot el
ramat.
I d’aquí, i després d’haver baixat una bona estona, ens vam tornar a enfilar en direcció a la
Portella d’Ogassa, ja a la meitat del recorregut,
on ens tocava dinar i des d’on vam observar la
processó que pujava al Taga, una clàsssica sortida de diumenge.

Un cop dinats ens esperava l’inici del retorn,
sense abans haver de tornar a enfilar un desnivell de poc més de 200 mts. per arribar al punt
culminant de la sortida, el Puig Sestela, on es va
fer la foto oficial. I ara ja en direcció de nou al
Coll de Pal, on hi ha uns nius per guardar munició fets durant la guerra, segons ens va explicar un pastor que vam trobar a prop del Refugi
Montserrat.
Ara ja ens trobàvem en una zona molt planera,
plena de filats elèctrics pel bestiar, “molèstia”
que ens vam anar trobant a tot el recorregut i
on a més d’un li va tocar tastar la mala llet que
gasten. En aquesta zona va succeir l’anècdota
de la jornada, el senyor Vocal i esposa
es van veure obligats a trotar acompanyats de les seves dues gosses, eren
perseguits per un parell de vaques
amb un vedell una mica “xulo”; pobrets es sentien amenaçats! El vedell
devia somiar que es trobava a la Monumental.

der, el camí de les Marrades, que sortint des de
la Torre Cavallera ens durà al final de la sortida.
Després de 9 hores de marxa efectiva i, segons
un nou company, d’ unes 40500 passes, dada
que indicava el seu podòmetre, arribem de nou
a Camprodon.
M’ha agradat molt el fet de poder participar en
l’elaboració d’una sortida i, a pesar del suspens,
espero que el sr.Vocal em doni l’oportunitat de
poder-me presentar a les recuperacions de Setembre.
Òscar Planas i Fabregat

Ens dirigim ja cap al Pla d’en Plata per anar a buscar l’enemic de la
Secció, una pista asfaltada que ens
conduirà cap a l’últim tram de senAl cim del Puig Estela.

Dimarts a dijous
de 9.30 a 13h i de 15 a 19h

Tiquet jove - 20%

Divendres
de 9.30 a 19h
Dissabte
de 9 a 17h
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La Serra Cavallera entre filats i vaques afamades 9

Sortida al Turbón
Hay dos carreteras, una parte de Benabarre y
cruza Roda de Isabena,que será la más corta,
pero está en muy malas condiciones y la otra,
que parte de Campo, en la carretera de Graus a
Benasque y es muy estrecha.
- Pues ya está. Muchas gracias y buenos días.
- Adéu.
-?
Torno a marcar.
- ¿Información de Graus ? Soy el que ha telefoneado por el camino al Turbón... Es que... me
ha dicho “adéu”...
- Es que sóc de la franja, jo. I a vostè, se li sent
de seguida que és de més enrera .
- I a Graus, encara es parla ?
- No. Aquí ja s’ha perdut. Es purament a la franja on es parla.
- Ah! ja. Donç, altre cop gràcies i adeu.
- Adéu.
Així va començar una de les excursions de més
bon record que tinc. Només van ser dos dies,
però ben aprofitats.
Va començar a l’estiu. Feia una estada familiar a
la vall de Bohí i vaig pujar a un dels cims solitaris
que formen la paret sud del parc nacional. Un
Coma Negra a l’engrós. Atapeït d’arbres al nord
i pelat al sud.
Sempre m’ha interessat la muntanya mitja entre
el Pirineu i les planúries seques de Lleida i Osca.
I mirant cap allí, enmig d’un seguit de petits
cims, hi sobresortia una gran roca calcàrea. Deu
n’hi do, com sobresortia. Quasi una semiesfera.
Vaig voler situar-la. I a veure el delineant si se’n
sortia bé.
Si aquell es la Punta Alta (encara recordo com
me la va fer ballar), el nord hauria d’estar uns
dits més a la dreta. Vaig estirar el braç dret cap
allí i l’esquerra cap a aquella bola grisa. L’Aneto
recte al nas. Fent una ratlla entre ell i jo, els
braços em quedaven simètrics.
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L’endemà, fent cas en Vicens, que m’havia parlat molt bé de la catedral de Roda de Isabena,
del claustre i d’aquell poble dalt del seu turó,
perdut en aquell desert, vam fer via cap allí. Un
xirucaire de la vella escola no pot passar per alt
un exemple de romànic com aquell. I, Déu n’hi
do, la quantitat que arriva a haver-hi, a Osca.
El lloc es per tornar-hi. Però, com sia que vaig
aparcar en una esplanada al peu de la muralla, cara al nord, allà tornava a veure altre cop
la gran roca.
A casa, vaig posar el transportador sobre el
Taüll del mapa de carreteres i, amb el zero al
nord, tallava el “meridià” de Roda a 115 graus a
l’esquerra, més o menys els mateixos que devien
tenir els meus braços oberts dalt d’aquell cim
a Aigües Tortes. En aquell punt, en el mapa hi
posava el Turbón, 2492 metres.
Em va fer gracia la idea d’anar-hi. En vaig parlar
amb en Carles i vam quedar de provar-ho abans
de l’hivern.
Com a tots els grans exploradors, ens va precedir
un escamot avançat. Un noi de la feina, en Dani,
va anar a fer una estada de turisme rural cap allí,
i li vaig demanar que se n’informés.
- El difícil és no veure’l. Ja ho crec que és el Turbón. Però, poc que és arrodonit. Hi ha un gran
forat a dalt de tot.
Una setmana després de l’onze de Septembre
va començar, convenientment autoritzada i visada per les nostres dones, la gran expedició.
Fent tant poc soroll com va poder, l’antiquat tot
terreny ens va portar a través de les obres de l’eix
transversal fins a la franja.
La idea era clara. Aquell dissabte arribar a Vilas
del Turbón, buscar el camí, el diumenge pujar i
tornar a casa.
A Campo, només deixar la conca de l’Esera, el
terreny es va tornar tan sec i pedregós com es-

treta i plena de tortes la pobra carretera. Va ser
en aquella frontera on vam preguntar el camí a
dues noies que molt ben equipades, feien BTT
(una de morena i l’altra panotxa) Ens varen explicar que sabien tres camins per pujar. Tots tres
sortien de la carretera de Vilas. Ens van aconsellar el del mig, que era molt costerut, però que el
podríem fer “con este cacharro” fins a un collet,
molt aprop del cim, després d’avisar-nos que
ens ho pensessim bé, entre l’hora que era i la
calor que ja estava caient.

I després a l’esquerra.

- Mira, encara farem una mica de ruta en tot
terreny.

Portavem una tenda de dues places, més vella
que el cotxe, a la qual vam fer un set al doble
sostre en parar-la.

I que valia la pena, però, mira que n’era de dreta. Feia ziga-zagues sense parar, enmig d’un
pedregam que no s’acabava mai. Al collet ho
vam tenir clar. Traiem les motxilles i comencem
a pujar la tartera.
Pel camí, saludàvem els que ja baixavem. Va ser
en una estona de repós que uns de Barcelona
ens explicaren que a Vallibierna, després de
l’onze de Setembre, havien obert la barrera.
A dalt és un mirador de primera. Poc que ens
l’imaginàvem el Pirineu des d’allí. Però, a nosaltres, el que ens va sorpendre més es la gran rasa
que parteix el cim de costat a costat. Heus aquí
perquè en Dani havia vist el cim vorat.
Després d’acomiadar-nos d’uns aragonesos que
en clar català ens digueren el nom dels cims que
véiem (les muntanyes de Chia estan apuntades
per al futur), vam refer la tartera quan el sol ja es
feia castigador.
La baixada era tan pronunciada que en fer les
corbes de la ziga-zaga, on s’havia de fer maniobra, només es veia el morro del cotxe, com el
d’una avioneta. A alguna corba a la dreta, en
Carles obria la porta, treia el cos a fora i em deia
cap a on girar. I llavors el morro baixava... i que
no es veia res.
- Gira més.
Baixava més i apareixia la baixada .
- Ara. Ja veig el camí.

Un cop a la carretera, vam decidir anar al balneari. Per fi, una mica de frescor.
Vam anar de dret al bar.Encara no eren les quatre de la tarda i ja teníem tot el programa fet.
Si la barrera de Vallibierna és oberta, per què
no hi anem demà? Al vespre podem ser a fer
camping a Benasque.
Arrivar al Benasque de llavors, en temporada
baixa i passejar pels carrers.

I encara ens va sobrar temps per trobar, tot passejant, una exposició de llibres sobre la vall, on
vaig poder fullejar-ne un, sobre el benasqués,
escrit per un antic mestre del poble i que es deia
Berrabés.
I no ens oblidem d’anar a sopar a la pizzeria del
carrer típic. On vam tenir una breu xerrada amb
l’amo.
-Sí que teniu un català ben clar aquí.
-Sóc de Barcelona.
I al matí, després d’assistir a una cursa local de
bicis de muntanya, ens van obrir pas cap a la
barrera aixecada.
S’hi estava tan bé en aquell bosc d’alta muntanya, després del desert del dia abans, que ja ens
hi havéssim quedat.
Al refugi, ningú. Només un cotxe aparcat.
Ens dividírem. En Carles va fer un tros del camí
de l’ Aragüells i jo a buscar bolets. En vaig veure
forces, però cap de conegut.
I ja està. Hora de tornar a casa. Però, encara ens
quedava una altra sorpresa de les bones. Graus.
S’hi passa de llarg cap al Pirineu, però poc que
m’esperava que fos tan i tan interessant. D’una
pausa per fer un cafè per al xofer, que s’adormia,
es va convertir en una llarga visita. Recomanable.
Salvador Fusellas
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La IV Trobada intercomarcal:
una jornada completa

El passat 21 d’abril es va dur a terme, a la sala
d’actes del Club Natació Banyoles, la “IV trobada
intercomarcal d’Associacions Astronòmiques de
la província de Girona”, comptant, entre el nombrós públic, amb representants de diferents associacions astronòmiques catalanes: Agrupació
Astronòmica Aster de Barcelona, Agrupació Astronòmica de la Garrotxa, Agrupació Astronòmica de Manresa, Agrupació Astronòmica de Sabadell, Agrupació d’Afeccionats a l’Astronomia
de Girona (AAAGi), Societat Astronòmica de Figueres i, evidentment, els amfitrions: Astrobanyoles (Secció d’Astronomia i Ciència del Centre
Excursionista de Banyoles).
A les quatre de la tarda es van obrir les portes
de la sala per rebre els assistents, així com distribuir les acreditacions i, mitja hora més tard, en
Joan Anton Abellan, per part d’Astrobanyoles, i
la tinent d’alcalde de la ciutat, Eulàlia Turró, inauguraven aquesta IV trobada.
Un cop acabats els actes protocol·laris, començava la tanda de ponències. Sota el títol de
“VNT-Virtual Newton Telescope”, l’Albert Gascon, de l’AAAGi, va fer un resum de l’elaboració
d’una taula de càlcul
per dur a terme la construcció d’un tub de telescopi. A continuació en
Francesc Pruneda, de la
mateix associació, ens
explicava la “Construcció d’un observatori de
baix cost”, i per acabar
la primera part, l’Antoni
Raïch, d’Astrobanyoles,
ens comentava els “Darrers avenços en Cosmologia”.
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La segona part va començar amb unes breus
pinzellades sobre “Introducció a l’astro-fotografia digital,” a càrrec del nostre soci, i membre
també de l’Agrupació Astronómica de Sabadell,
Daniel Bosch. Tot seguit, i com a plat fort de la
jornada, en José Muñoz Reales, membre d’Aster
i especialista en fotografia solar, ens delectava
amb un seguit de fotografies que acompanyaven
la seva exposició sobre “Observació i fotografia
del Sol en H-alfa”.
I mentre fèiem temps pel sopar, el consoci Gerard Gómez va fer de moderador d’una taula rodona que sota el lema “Que es pot fer des de
les associacions per fomentar la divulgació de
l’astronomia” va implicar a tots els assistents.
Després de sopar, ens vam traslladar al Pla de
Martís, on enmig de més d’una dotzena de telescopis vam poder comprovar “in-situ” algunes
de les coses explicades al llarg de la tarda i arrodonir la jornada amb una bona observació.
Joan Anton Abellan

(Perills, equip, avaluacio de la capacitat de rendiment personal etc.) Una tàctica correcta és la
base per arribar a un bon rendiment.
Les característiques personals que han estat determinants en el terreny físic (edat,sexe,dades
antropomètriques, etc) i en el terreny psíquic
(força de voluntat, motivació, experiència, poc,
mentalitat de rendiment, etc.), en les quals es
pot actuar.
Conscientment, són factors que no poden passar per alt a l’hora d’avaluar la capacitat de rendiment.

Tècnica dels
esports de
muntanya
Durant alguns butlletins posaré algunes dades
relacionades amb la muntanya i que ens ajudaran a tenir un millor coneixement. Encara que és
un tema molt ampli, intentaré resumir en cada
butlletí algun apartat relacionat amb la muntanya, primer fent un resum i en posteriors butlletins explicaré els diferents factors amb exemples
pràctics.
La capacitat de rendiment a la muntanya depèn
de diferents factors:
La tàctica
La condició física
Condicions ambientals 		
Característiques personals de l’esportista

Las condicions ambientals (boira, caigudes de
roques, baixada sobtada de la temperatura, estructura de la paret, etc.) poden posar dificultat
a una sortida a la muntanya o que no es pugui
fer. És impossible influir en aquestes condicions
però s’han de tenir en compte per preparar una
sortida.
En aquest butlletí començaré per l’apartat de la
condició física.
L’ entrenament de la condició física és un procés
planificat amb què es millora el rendiment esportiu mitjançant activitats corporals específiques.
L’ entrenament de la condició física són els exercicis necessaris per desenvolupar la capacitat de
rendiment en l’esport de la muntanya:
Exercicis Generals - Exercicis Específics - Exercicis d’escalada o exercicis relacionats amb
l’activitat, (esquí de muntanya, barrancs, excursionisme)

La condició física és imprescindible per fer qualsevol acció de moviments tècnics. Per millorar la
capacitat de rendiment es requereix un entrenament específic de resistència, força i mobilitat.

Els exercicis generals tenen com a finalitat crear
una base forta de la condició física. No estan relacionats amb els moviments específics de l’alpinisme (carrera, bicicleta, nedar, futbol, bàsquet,
piragüisme, rem, judo, etc.)

La tàctica del muntanyisme comprèn els coneixements teòrics i les experiències pràctiques

Els Exercicis específics es treuen dels exercicis
generals; amb ells s’intenta millorar la capacitat
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de rendiment de l’alpinista, entrenant els muscles que més s’utilitzen en les tècniques alpines.
Exemple: la carrera però agafant una pujada que
faci que hagis d’anar més suau i que s’assembli
a com puges a la muntanya forcen duran 30’ o
més, circuits al gimnàs de força resistència amb
moviments semblants als que fas servir quan
escales.
Nedar fent servir diversos estils de natació,
combinació bicicleta i carrera amb pujada, etc.
Durant els pròxims articles anirem explicant
aquests aspectes.
Els exercicis d’escalada són les execucions tècniques en l’aspecte especial de la sobrecàrrega,
en aquest cas resulta bo entrenar-se a les escoles d’escalada.

ADAPTACIÒ BIOLÒGICA
La millora del rendiment descansa sobre el fenòmen de l’adaptació biològica. Què és això? És
la influència dels estímuls que es donen durant
l’entrenament sobre l’organisme: músculs, cor,
sistema circulatori etc. S’aconsegueix un gran
nivell de rendiment. Sobre els estímuls que es
donen durant l’entrenament es pot observar:
Els estímuls (activitat, entrenament, etc.) de
poca intensitat no influeixen.
Els estímuls excessius produeixen efectes contraproduents.
Els estímuls amb una dosificació exacta són els que milloren el cos humà.
Exemple en aquest dibuix
perquè es pugui entendre.
1- La persona que entrena fa
un esforç (Una excursió de
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cinc hores per exemple). Com més dura més
gran és el cansament i més energia gasta.
2- L’esforç s’acaba i fa una pausa per descansar
(dos, tres dies ...).
3- Durant la pausa la capacitat de rendiment
augmenta fins al nivell de sortida.
4- Per fi es produeix la reacció de més com a
fenòmen d’adaptació de l’organisme i, com a
conseqüència, un augment del rendiment (l’organisme carrega més energia de la que tenia
abans de començar l’esforç).
5- S’ha aconseguit el màxim efecte d’adaptació
(desprès de 2-3 dies de descans).
6- Si amb el 5 no es produeix un nou esforç, la
capacitat de rendiment tornarà a disminuir.
Bé, deixarem una mica la teoria per un altre butlletí.
Donarem un exemple pràctic d’una taula de millora de la resistència aeròbica, que és la qualitat
més important per a l’excursionista i l’alpinista,
posarem 8 exercicis que es poden fer a casa,
per quan plogui o per al qui no té temps d’anar a
còrrer o caminar i vol mantenir-se en forma:
S’ha de dir que abans i després s’han de fer estiraments. Parlarem d’aquests en un altre butlletí..

1

2

5

6

3

7

4

8

Cada exercici dura 60 segons i una sèrie és la
suma de tots els exercicis i dura 8 minuts. S’han
de fer 3 sèries. Pausa al final dels 8’- pols a 130temps total 24’. Possibilitats d’augmentar el grau
de dificultat a partir de la 4a setmana la duració
de l’estímul 75 segons.

6. Sobre el mateix lloc sense saltar com si
caminessis pero sense avançar.

Des del 3r mes es fan 4 sèries. Es pot anar augmentant al cap dels anys arribant amb un alt
rendiment de 94 minuts en total.

I ara, per saber a quina intensitat estem entrenant, es por fer també mirant les pulsacions

7. Estirar el cos i desprès flexionar passant els
braços per entre les cames.
8. Caminant sense moure’s del lloc, els talons
han de tocar les nalgues i moguen els braços.

2. Obrint i tancant braços i cames.

És bo portar un pulsòmetre, a Decathlon se’n
troben per 17 euros. Si no també es poden agafar de tant en tant les pulsacions al pols amb 6’’
les vegades que se senten i es multipliquen per
10 --- amb 10’’ es multipliquen per 6--- amb 15’’
es multipliquen per 4.

3. Caixa o cadira de 40-60 cm pujant amb una
cama i desprès amb l’altra.

També cal saber que les pulsacions en repòs
s’han de prendre quan et despertes al llit.

DESCRIPCIÓ DELS EXERCICIS
1. Saltant sobre les dues cames (els salts no han
de ser molt alts, 4 dits del terra) movent els braços
endavant i enrera (no cal agafar una corda).

4. Flexionant cames i estirant el cos i els braços.
5. Salt peus junts d’un cantó a l’altre 3 dits
d’alçada.

Com més baixes les tens, millor—i és una manera per saber si l’ entrenament o l’activitat va bé i
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ons en repòs vol dir que vas malament.
MÈTODE per mirar la Intensitat d’entrenament de la Capacitat i Potència aeròbica
220 menys l’edat –menys les pulsacions en
repòs x per la intensitat 0’65 a 0’85 mes las
pulsacions en repòs.
Exemple: 220-56 anys= 164- 56 (Pulsacions en repòs)= 108 x =0’65 Intensitat al
mínim perquè l’entrenament comenci a fer
efecte=70’20 més 56= 126 puls.
Aquesta persona per entrenar a 0’65 hauria
d’anar a 126 pulsacions.
Més endavant parlarem a quina intensitat
s’ha de treballar (generalment es treballa
entre 0,65-0,85) el temps, el descans....
Fins al pròxim butlletí
Josep Aliu Castilla
Llicenciat en ciències de l’activitat física i
l’esport
Instructor d’Alpinisme
Tècnic Esportiu d’Alta Muntanya

Hola, sóc en Josep Aliu del Centre Excursionista
de Banyoles, També sóc de l’E.C.A.M.
Bé és per dir que aquest any 2007 acaba el cicle de sortides d’iniciació a l’Alta Muntanya que
anem portant al Centre. L’any 2004 es va anar als
Andes Argentins i es van fer 15 cims, entre 4000
i 6.000 m. L’any 2005 es va anar a Bolívia i es
van fer 6 cims de més de 5000 m i dos de mes
de 6.000 m entre ells el més alt de Bolívia. L’any
2006 es va anar al Pamir i es va pujar al cim del
Rodez, de 6.100 m, i el Pic Lenin, que ara es
diu Pic Independència, de 7.100 m. Aquest any
anem al Tíbet a intentar pujar algun altre cim...
Es per recordar-vos que s’està complint el Programa que vàrem presentar, en el seu dia davant
la vegueria.
Recordo que es fan cims per a tots els nivells...
o sigui que és un programa d’Iniciació a la Muntanya... Haig de dir que són sortides obertes a
tots els federats.
L’any 2008 comença un altre cicle de sortides
fins el 2012 ... Mireu la informació a la web del
Centre.
Josep Aliu

Esquí de muntanya al Caucas
Contacte JOSEP ALIU 972582625

DIES DEL 14 AL 18 DE MARÇ
DEL 2008

Fotos enviades per l’agència russa cet neva -esquiant a l’Elbrus 5.600 m

Possibilitat de fer cims de 3000, 4000 i 5000 m entre ells
l’ELBRUS DE 5.600 m EL CIM MÉS ALT D’EUROPA
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PREUS: GRUPS DE 4 a 7 persones de 675 a 875 euros
Aquest és el preu que fa pagar
l’agència i inclou tota l’estada.
Com més siguem, menys pagarem. L’any que ve el preu pot
pujar d’un 5% a un 10%, segons
l’agència.
El preu de l’avió: val uns 650 euros
aquest any, l’any que ve pot pujar.

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

• Bugaderia Roura

• Dracvisió

• Ajuntament de
Banyoles

• Maquinària Canigó

• Micaló-Ramió S.L.

• Transports Porqueres

• Autocars Solà

• Buchplast

• Renault Interauto Banyoles S.L.

• Montepío Girona

• Cafetec S.L.

• Citroën Garatge Grabuleda S.L.

• Podium

• Comercial Banyoles

• Vim Pells S.A.

• Induxtra de Suministros

• Farmàcia Rosa Alsius

• Jordi Perruquer

• Bassols Energia S.A.

• Clos Brunsó Laboratoris

• Perruqueria Lourdes i Carme

• Fruites Grau

• Elit

• ASSEFONT

• Cuinats La Farga

• Cuines Banyoles

• Perruqueria Kati’s

• Finques Banyoles

• Carme Allué/Núria Aliu-Teràpia
tradicional Xinesa

• Moderfont S.L.

• Finques Palmada
• Ferreteria Portella

• Fustisa S.L.

• Bar Restaurant Strall

• Can Muné

• Electro Abulí S.L.

• Autoelèctric Banyoles S.L.

• Autoescola Parés

• Fercon

• Seat - Aurosa

• Assegur World S.A.

• Taller J.J. Domènech S.L.
• Castañer-Espadrilles Banyoles S.L. • Sotrac Gestió Cultural S.L.
• Clavero Vila Pintors
• Flor de Romaní-Productes

• Assessoria Avui

• Vipuma S.L.

• Autoplanxa Banyoles

• Lith Gràfiques

• Sosama S.L.

• Joieria Quera

• Escalatour S.L.

• Juncà Gelatines SLU

• Finques Collell-Riera

• Top Bici

• Studi DF

• Canicat

• Fusteria J.J. Pey

• Ajuntament de Porqueres

• Ballell–Piscines i tractaments
d’aigües

• Neteja Servidraga S.L.

• Ajuntament de Serinyà

• Laboratoris Banyoles S.L.

• Véctor Serveis Immobiliaris

• Carnisseria Can Baldiró

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

• Òptica i Rellotgeria Quera

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

• Proisotec

• Joieria Art i Temps

• Òptica Closa Ferrer
• Assegest
• Restaurant Can Xabanet

naturals

• 9 Jardí

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 17

Programa de
sortides d’iniciació
i perfeccionament de la
munyanya

Any 2011. Expedició a un cim de 7000 o 8.000 m.
Programa: Any 2008
El dia 11 de Gener, a les 9 del vespre a la Sala
d’Actes del Centre Excursionista hi haurà una
xerrada informativa i projecció de pel-licules de
Muntanya.

Aquestes sortides es duran a terme durant els
pròxims 5 anys i són obertes a tothom.

Durant aquest any es faran xerrades es passaran pel-licules i es donarà informació sobre com
entrenar-se, com aclimatar-se i, a partir del mes

L’objectiu és aconseguir fer cims de 2000, 3000,
4000, 5000, 6000, 7000, 8000 m tan amb esquís com a peu.

de Gener faran sortides el tercer cap de setmana

Durant l’any 2004-2005-2006-2007 es va fer
un programa i el seu objectiu va ser l’Expedició
als Andes Argentins, Andes Bolivians, El Pamir
i l’Himàlaia. Durant aquest procés 54 persones
varen participar i moltes d’elles varen aconseguir fer cims de 5000, 6000, 7000 m.

sarà a la Web del Centre Excursionista.

L’Objectiu actual és aconsellar i programar un
entrenament per aconseguir fites semblants. Les
persones que vulguin seran assessorades per
gent amb experiència i amb titulació : Llicenciats
amb Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Mestres d’Educació Física, Instructors d’Alpinisme,
Tècnics d’esports d’Alta Muntanya i experimentats alpinistes.

de cada mes
Aquesta informació de xerrades i sortides es po-

Els Participants es pagaran els viatges les estades, la gasolina ...
El Centre, amb l’ajuda desinteressada de molts
socis, posa, en marxa aquest programa.
Es buscarà els millors preus a l’hora de viatges
amb avio i estades. Les sortides durant l’any pels
Pirineus i Alps es faran en cotxes particulars.
Totes les persones que vulguin col·laborar amb el
seu treball personal i donar idees sobre el programa que contactin amb en Josep 972 58 26 25
INSCRIPCIONS

El Programa és el següent: Any 2008, sortides
a peu, escalada i d’esquí de muntanya als Pirineus i Alps, durant l’hivern, ascensions a cims
dels Pirineus l’estiu; per setmana Santa, Estada
al Caucas, ELBRUS 5.600 m Ascensions amb
esquís i a peu.

Els interessats s’han de posar en contacte amb

Any 2009, ascensions als Pirineus i Alps –Expedició Andes Argentins i Xilens.

seu nivell. Sempre a les sortides es podran fer

ACONCAGUA 6.900 m o PISCIS 6.800 m o Ojos
del Salado 6.800 m.
Any 2010, Expedició al PAMIR, a peu, o al MUZTAGHATA de 7.500 m amb esquís i raquetes.
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el Centre Excursionista de Banyoles o be trucar
el 972 58 26 25 i preguntar per en Josep.
NIVELL DELS PARTICIPANTS
Com que el procés es a llarc termini, qualsevol
persona pot arribar a aconseguir ascensions al
cims més fàcils o més difícils
Els interessats que vulguin també poden participar per trobar finançament, treballar per buscar
diners per les sortides finals; o els que passen
d’això, pagant el que els correspon, ja està.

Diumenge 13 d’agost de 2007
A les 22.00 h sortida de camp, al Pla de Martís,
per observar la “pluja d’estels”

Dissabte 15 de setembre de 2007

13è sopar (G)astronòmic.
En aquesta ocasió el convidat al sopar-debat
serà en Ferran Gascon que en parlarà de “Missions Espacials”

setmana de la ciència, durem a terme una excursió amb caire científic. Enguany, l’objectiu
de l’itinerari, que es durà a terme per les muntanyes de l’Alt Empordà, és donar a conèixer les
principals característiques tectòniques, petrològiques i mineralògiques del Cap de Creus, així
com els trets principals de la geomorfologia de la
zona, modelada per l’acció del vent i les onades.
L’itinerari proposat intentarà que els participants
a la sortida puguin identificar i reconèixer els
principals tipus de roques (ígnies i metamòrfiques), les estructures de deformació associades
i les condicions de metamorfisme i modelat del
relleu (per veure el recorregut a seguir, consultar
la secció de senderisme)

Dijous 4 d’octubre de 2007
A les 20. 00 h, a Radio Banyoles, començarà la

SISENA TEMPORADA DE SOPA
D’ESTRELLES

Dissabte 24 de novembre de 2007

14è sopar (G)astronòmic.
En aquest sopar-debat en Joan Pujol i Prim ens
parlarà de “Divulgació de la ciència”.

Dissabte 6 d’octubre de 2007
A partir del les 19.00 h al Pla de Martís

PONT DEL PILAR A MALLORCA

Marató Messier

sortida a l’Illa de Mallorca

Dijous 11 d’octubre – diumenge 14
d’octubre de 2007

Sortida a l’illa de Mallorca
(entre altres activitats visitarem l’observatori astronòmic de Palma)

Divendres 9 de novembre de 2007

Les trobades al centre
A les 22.00 h, a la sala d’actes del Centre, en
Xavier de Palau ens parlarà de “second live, hackers....”

Dissabte 10 de novembre de 2007

Coincidint amb el Pont del Pilar, la Secció
d’Astronomia organitza una sortida a l’Illa de
Mallorca. Combinarem la part científica (Observatori de Mallorca, ...) amb la cultural (Catedral
de Palma, ...) i turística (Tren de Sóller,...).
Sortirem el dijous dia 10 a les 23.00 h en vaixell,
des del Port de Barcelona i tornarem el diumenge al capvespre.
El preu del viatge, més el dormir i l’esmorzar i
l’autocar pels desplaçaments rondarà els 220
euros (depenent de la gent que siguem),
Si us voleu apuntar, ho podeu fer a la Secretaria
del centre.
Places limitades.

Com ja van essent habitual i coincidint amb la
Les nostres seccions 19

Secció
de Fotografia
El passat dia 3 de juny la secció va organitzar la
sortida fotogràfica de fi de curs com els darreres
anys. El grup va estar format per 16 persones
carregades amb les nostres corresponents eines. Sortíem de Banyoles a les nou del matí en
direcció a Crespià, on vàrem fer la primera parada per començar a tirar les primeres fotografies;
a continuáció cap a Lladó a fer un tomb pel poble. El següent destí va ser Castelló d’ Empuries,
on vam fer un recorregut pels carrers del poble i
l’obligada visita a la Basílica. A les dues tocades,
teníem taula reservada a Sant Pere Pescador.
Després de dinar cadascú va anar a casa seva.

Apartat de diapositives:
1r Miquel Planells
3r Pere Aurich
Apartat de color:
2n Pere Aurich
Apartat B/N:
3r Pere Aurich
6è Jaume Planas
En Juli Suárez va quedar 1er. de segona categoria, ara doncs, a partir de la pròxima temporada,
ja estarà a primera categoria.
També cal remarcar el premi d’honor a la millor col·lecció del concurs “V Premio Nacional
de Fotografía 2007” d’Andújar (Jaén), que va
aconseguir el nostre company de secció Joan
Pau Casez.
En el 2n concurs organitzat pel Barri Vell de Banyoles varen quedar classificats
1r Pere Aurich
2n Miquel Planells
TEMES I DATES FOTO-LLIGA 2007-08
1r Lliurament 19.10.2007 «LLIURE»
2n Lliurament 23.11.2007 «PORTES »
3r Lliurament 25.01.2008 «BOLETS»

El dia 21 de juny ens vàrem trobar al Centre per
poder veure les fotos de la sortida.
La Foto-Lliga 2006- 07 va finalitzar el passat mes
de maig amb uns resultats molt bons per als participants de la nostra secció.

4t Lliurament 22.02.2008 «TRANSPORTS
PÚBLICS»
5è Lliurament 28.03.2008 «AMBIENT DE CAFÉ»
6è Lliurament 26.04.2008 «FOC»

Fotografies Joan Pau Casez
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Secció
senderisme
6 d’octubre de 2007

RETROBAMENT DE XIRUCAIRES
Cap a les 7 de la tarda farem un berenar a Rocacorba. Ens explicarem què haurem fet durant
aquest període de 3 mesos sense activitats. Proposem de fer un intercanvi de fotos i així poder
recordar les excursions passades. Això ens farà
venir ganes de fer-ne més en la nova temporada.
Si teniu ganes de començar a treure la pols a
les xiruques sapigueu que hi haurà la possibilitat
de pujar o baixar a peu. Potser que gaudim de
l’agradable escalfor del sol d’octubre; qui sap si
el veurem amagar-se rera la muntanya del Far.

28 d’octubre de 2007

RETROBAMENT DE PODALLAIRES
Matinal de manteniment del camí de Rocacorba.
Feines d’estassar i de reconstruir graons de terra. Comptem amb vosaltres! Vam fer la gesta de
recuperar aquest camí , ara hem de conservar-lo
i mimar-lo. Ens anima el fet de veure que es fa
servir. En cas de disposar de les dependències
dels locals de Rocacorba farem un dinar conjunt amb castanyada inclosa. Més informació a
secretaria.

10 de novembre de 2007

EXCURSIÓ GEOLÒGICA AL PARC
NATURAL DEL CAP DE CREUS
Us proposem de participar en aquesta interessant sortida organitzada per la Secció d’Astronomia del nostre Centre. El guiatge anirà a càrrec
d’Andreu Encinas, geòleg. En el recorregut, es
combinaran els desplaçaments amb vehicles
particulars i petites caminades. Hi haurà la pos-

sibilitat de dinar en un restaurant, per això caldria apuntar-se, com a molt tard el dimecres dia
7 de novembre a secretaria o bé amb els companys d’Astronomia. Principals punts de l’itinerari: S’Alqueria – Cala Guillola - Puig Culip - Far
del Cap de Creus - Cala del Culleró.
Més informació en l’apartat
d’aquest mateix butlletí.

d’Astronomia

AVANÇ MES DE DESEMBRE
Dissabte i diumenge dies 1 i 2 de desembre de 2007

TRAVESSIA GARROTXINA FINS AL
SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL
MONT
Itinerari dissabte: Costoja – Sant Bartomeu de
Pincaró – Can Coll – Can Nou – Can Garrofí – els
Trulls – Espinau – coll de Joncanat – Mare de
Déu del Mont.
Sopar, dormir i esmorzar a les dependències del
Santuari.
Itinerari diumenge: Santuari de la Mare de Déu
del Mont.- coll de Joncanat – pla del Vi – baga de
Carig –– font del Bac - coll de la Creu – el Carig
– les Arcades – la Parada – Albanyà – la TrillaSantuari del Fau – puig de la Gavarra – coll dels
Horts. Vocal: Quim Oliver “Xari”
Aquest Itinerari està en preparació. Per tant és
orientatiu. Hi pot haver algun canvi. És una travessia per a “excursionistes garrotxins” radicals.
Es caminarà de nit. Evidentment que s’ha d’estar
molt ben preparat i acostumat a fer excursions a
muntanya..
Cal apuntar-se a Secretaria fent una paga i senyal de 10 euros. Període d’inscripcions del dia
1 d’octubre al 5 de novembre. Reunió preparatòria el dimecres dia 28 de novembre a les 10 del
vespre als locals del Centre.
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Secció colla de
pa sucat amb oli

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

23 de setembre de 2007

18 i 19 d’agost de 2007

La primera sortida de la temporada serà per la
zona de Palau Saverdera, a tocar la serra de
Roda.

CRESTES DE LA MALADETA

Hora de sortida: a les nou del matí, des de
l’aparcament dels supermercats

de 2n-3r grau
Bivac
Es podrà fer un cim per la via normal
Vocals: Xavi Combis, Josep Aliu
Contacte: Josep

21 d’octubre de 2007
Aquesta sortida serà una petita travessar comarcal; anirem de Banyoles fins a Sant Miquel de
Campmajor. A mitja tarda, farem la castanyada
al local del CEB.

31 d’agost al 7 de setembre de 2007

Hora de sortida: com sempre, a les nou del matí,
de l’aparcament.

Vocals: Xavi Combis, Pep Gratacós, Josep Aliu
Veure altres butlletins

18 de novembre de 2007

27-28 d’Octubre de 2007

Anirem a Sant Grau, entre Sant Gregori i
Bescanó.

CRESTA DEL RACONS

Hora de sortida: a les nou del matí, des de
l’aparcament dels supermercats.
Nota: totes les excursions són aptes per a qualsevol persona

CAMPAMENT D’ALTA MUNTANYA
AL TIBET

2n grau, poc difícil
Vocals: Xavi Combis, Josep Aliu

17-18 de novembre de 2007

Cresta del Ferran (Garrotxa)
Vocals: Xavi Combis, Josep Aliu

Secció d’alta
muntanya
4 d’agost del 2007

BAIXADA D’UN BARRANC
S’ha de dominar el ràpel
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MES DE DESEMBRE DE 2007
Si tenim neu, cada cap de setmana sortides amb
esquís de muntanya i esquí de fons. Veure les
sortides a la web del Centre.

Escola de
Belles Arts de CEB

Projecció de
diapositives

Curs 2007/8

Divendres 26 d’octubre

Amb aquest ja sont vint-i-set els anys que el
C.E.B., fidel al compromís concret amb Banyoles i Comarca, iniciarà un nou curs de la
seva Escola de Belles Arts, serà el proper dia
1 d’octubre i esperem que, cada any, l’assistència serà nombrosa, ja que aquest es la
millor i única gratificació que esperem.
En aquest nou període introduirem novetats
que ajudin a millorar la qualitat de l’ensenyament i seguirem comptant amb una model,
per el treball del taller de dibuix i pintura.
En els corresponents programes, trobareu
tota l’informació sobre els diferents tallers,
horaris i professorat.

ESCALADA A TAUTAVÉL 04
Una pel·lícula de la trobada d’escalada que
va fer el Centre a totes les seccions de muntanya....És una escola d’escalada de la Catalunya
Nord....
També passarem una pel·lícula dels miralls per
celebrar el cinquantenari del Centre , veurem
els miralls de la serralada pirinenca i el Pesebre
del Bassegoda de l’any 2004..Josep Aliu
A les 10 del vespre, a la sala d’ Actes del Centre

Divendres 16 de Novembre 2007

ROCACORBA AMB ESQUÍS
Pel·lícula ... el dia de la gran nevada.

Exposició de treballs de
l’Escola de Belles Arts
Com ja es costum, durant els dies de la Festa
Major d’enguany, tindrà lloc a la Sala d’Exposicions del C.E.B., una mostra de treballs
dels alumnes de l’Escola, del passat curs.

També la pel·lícula COLORS AL PLA DE L’ESTANY I ROCACORBA recorregut per Sant Patllari-Golany i Rocacorba, i finalment la pel·lícula
PIC D’ALBA amb esquís. Josep Aliu
A les 10 del vespre, a la sala d ‘Actes del Centre

Els horaris de visita seran els següents:

Divendres 14 de Desembre 2007

Dies 20 i 21 d’octubre/ 07, matí de 12 a 2 i
tarda de 5 a 2/4 de 9.

Pel·lícules:

Dia 22 d’octubre, tarda de 5 a 2/4 de 8.

Rafel Cuenca i Juncà

PORTADA DEL PESEBRE AL
BASSEGODA ANY 2006
FERRATA A LES AGULLES
RODONES ...    
Josep Aliu
A les 10 del vespre, a la sala d ‘Actes del Centre
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Convocatòria assemblea general ordinària de socis
D’acord amb el que disposen els estatuts del Centre Excursionista de Banyoles, la Junta Directiva
convoca l’Assemblea General Ordinària de Socis, que tindrà lloc el DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
DEL 2007, a la Sala d’Actes del Centre, a 2/4 de 10 del vespre en primera convocatòria, i a les 10
del vespre en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
- Obertura de l’Assemblea pel President.
- Exposició del President dels actes més rellevants de la temporada 2006/2007.
- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior del 22-09-06.
- Resum i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes de l’exercici 2006/2007.
- Proposta de Pressupost i noves quotes de soci per a la temporada 2007/2008.
- Projectes previstos per a la temporada 2007/2008.
- Ratificació, per part de l’Assemblea, de les variants que hi han hagut a la Junta Directiva en el
decurs de la temporada passada.
- Precs i Preguntes.
Soci/a, no ens cansarem de sol·licitar la teva presència a aquest esdeveniment: és el moment
oportú per parlar sense embuts, criticar o rebutjar el que creguis que no és bo pel bon funcionament del Centre, o fer-hi els suggeriments i propostes que et semblint més adients; per això
et demanem la teva assistència. Gràcies.
La Junta Directiva

Nota d’una badada
En el passat butlletí n.428, ens vam oblidar de sotasignar l’escrit que duia per títol ROCACORBA.
L’autor en fou el company Joan Anton Abellan, a qui demanem disculpes per la nostra badada.

Samarretes de Sant Aniol
Ja sabeu que aquest any l’aplec de Sant Aniol d’Aguja celebrava un aniversari ben especial. Per aquest motiu es
van fer unes samarretes. Les vam posar a la venda amb
la intenció de recaptar fons per conservar l’ermita i el seu
entorn, i també per poder mantenir els actes de l’aplec. El
disseny va ser una creació de l’artista banyolí, i soci de la
nostra entitat, en Jordi Bosch “Barraca”, a qui agraïm una
vegada més la seva gentilesa i col·laboració.
Les podeu adquirir a secretaria del Centre per 8 euros.
Col·laboreu!! Gràcies.
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DEFINICIONS. Extretes del Diccionari Primmirat
Embardissada: Acció del que va a collir bolets,
amb la conseqüència de deixar-hi la camisa, un
camal dels pantalons, la gorra i el cistell i sortir-ne
fet un “eccehomo”.
Font: Lloc on et penses que podràs refrescar-te i
omplir la cantimplora i quan hi arribes, tururut!,
no raja.
Bivac: Abreviatura de: fer vacances dues vegades.
Orientació: Operació que fa el que s’ha perdut
en l’excursió per veure on té el cotxe i deixar-ho
córrer.
Aplec: És el que fan els Bancs i les Caixes: arrepleguen els teus diners.
Optimisme: Disposició eufòrica que hom té quan
inicia l’escalada, i, tot pujant, va perdent de mica
en mica; tot i que la recupera quan és a casa, escarxofat al sofà, i ho explica (magnificat, és clar)
als amics.
Sortida de camp: Tot badoquejant t’has ficat dins
un camp de blat de moro, i, en aquell moment,
engeguen els ruixadors i a cuita-corrents has de
sortir disparat si no vols quedar remullat com un
ànec.
Refugi: Si no hi ha degoters, és un bon lloc on
soplujar-se quan la tempesta s’ha endut la tenda,
l’estora i el sac de dormir. Però, creieu-me, no
n’hi ha cap com el sofà de casa.
Sac de dormir: Abrigall que, quan vols instal·lar

el bivac, te n’adones que l’has deixat a casa i fot
un fred que pela.
Passera: Pedres relliscoses malignament col·
locades, no se sap ben bé per quí, amb la finalitat
de fer-te patinar i caure com un sac dins l’aigua
de la riera, que normalment sol estar enllotada.
Itinerari: Indicació programada del camí a seguir
en una excursió i que freqüentment, no serveix
per a res, ja que sempre hi ha aquell que diu: per
aquell punt farem drecera!, i aneu a parar a un
cul-de-sac i cal refer el camí.
A trenc d’alba: És aquella hora fatídica en que
heu quedat amb els companys i que et fa dir: ondia! que s’hi està bé al llit, i llavors, agafes el mòbil,
truques els companys i els dius que tens un refredat molt fort i que ho deixes per un altre dia.
Punt de trobada: Lloc on heu quedat amb l’altre
grup per reunir-vos a una hora determinada i que,
normalment, ni l’indret ni l’hora coincideixen.
Fer drecera: Prendre el camí més embardissat i
amb més entrebancs que pugui haver-hi, amb la
conseqüència previsible de quedar fet una llàstima, a més d’emprar-hi molt més temps.
Caminada popular: Esdeveniment que té lloc
quan un nombrós grup de persones es posen a
moure’s desordenadament, sense saber on van
i sense cap motiu aparent, esverant ,amb el seu
enrenou, tots els ocells i animalons en deu quilòmetres a l’entorn.

RESUM D’ACTIVITATS
MES D’AGOST 2007
Dissabte 4: BAIXADA D’UN BARRANC. S’ha de
dominar el ràpel. - Secció d’alta Muntanya Diumenge 13: A les 22.00 h sortida de camp, al
Pla de Martís, per observar la “pluja d’estels”.
- Secció d’astronomia -

Divendres 31 d’ Agost al divendres 7 de Setembre: CAMPAMENT D’ALTA MUNTANYA AL
TIBET - Secció d’alta Muntanya -

MES DE SETEMBRE 2007
Dissabte 15: 13 sopar (G)astronòmic. En
aquesta ocasió el convidat al sopar-debat serà

Dissabte 18 i diumenge 19: CRESTES DE LA MA-

en Ferran Gascon que en parlarà de “Missions

LADETA, de 2n-3r grau -Secció d’alta Muntanya-

Espacial. - Secció d’astronomia Resum d’activitats 25

Divendres 21: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
A la Sala d’Actes del Centre, a 2/4 de 10 del vespre, en primera convocatòria, i a les 10 del vespre en segona convocatòria, amb el següent:
Diumenge 23: La primera sortida de la temporada seá per la zona de Palau Savardera, a tocar la
serra de Roda. - Secció Pa sucat amb oli -

MES D’OCTUBRE 2007
Dijous 4: A les 20.00 h, a Radio Banyoles, començarà la SISENA TEMPORADA DE SOPA
D’ESTRELLES. - Secció d’astronomia Dissabte 6: A partir del les 19.00 h al Pla de
Martís, Marató Messier - Secció d’astronomia -

MES DE NOVEMBRE 2007
Divendres 9: Les trobades al centre: A les 22.00
h, a la sala d’actes del Centre, en Xavier de Palau
ens parlarà de “second live, hackers...” - Secció
d’astronomia Dissabte 10: Sortida conjunta amb la secció de
Senderisme, per les muntanyes de l’ Alt Empordà
(Cap de Creus). - Secció d’astronomia Divendres 16: projecció de la pel·lícula , ROCACORBA AMB ESQUÍS Hora i lloc de la trobada
a les 22 h
Dissabte i Diumenge 17-18: Cresta del
Ferran (Garrotxa)
Vocals Xavi Combis, Josep Aliu

RETROBAMENT DE XIRUCAIRES Cap a les
7 de la tarda farem un berenar a Rocacorba.
- Secció de Senderisme –

Diumenge 18: Anirem a Sant Grau, entre Sant
Gregori i Bescanó.
Hora de sortida: a les nou del matí, des de l’aparcament dels supermercats.

Dijous 11 i diumenge 14: Sortida a l’illa de
Mallorca (entre altres activitats visitarem l’observatori astronòmic de Palma) .- Secció d’astronomia -

Diumenge 28: Al local del Centre Excursionista
de Banyoles.
EXCURSIÓ GEOLÒGICA AL PARC NATURAL
DEL CAP DE CREUS

Diumenge 21: Aquesta sortida serà una petita
travessar comarcal; anirem de Banyoles fins a
Sant Miquel de Campmajor. A mitja tarda, farem
la castanyada al local del CEB.
Hora de sortida: com sempre, a les nou del matí,
de l’aparcament

Dissabte 24: 14è sopar (G)astronòmic. En
aquest sopar-debat en Joan Pujol i Prim ens
parlarà de “Divulgació de la ciència”. - Secció
d’astronomia -

Divendres 26: projecció, ESCALADA A TAUTAVÉL 04. Hora i lloc de la trobada a les 22 h
Al local del Centre Excursionista de Banyoles.
Dissabte 27 i diumenge 28: CRESTA DEL RACONS 2n grau, poc difícil -Secció d’alta MuntanyaDiumenge 28 d’octubre: RETROBAMENT DE
PODALLAIRES. Matinal de manteniment del
camí de Rocacorba ) - Secció bojos pel podall -
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AVANÇ MES DE
DESEMBRE 2007
Dissabte i diumenge dies 1 i 2:
TRAVESSIA GARROTXINA FINS AL SANTUARI
DE LA MARE DE DÉU DEL MONT - Secció de
Senderisme –
Divendres 14: projecció de les pel·lícules
PORTADA DEL PESEBRE AL BASSEGODA ANY
2006
FERRATA A LES AGULLES RODONES ...  

Font del Salt Dalmau
Pertany al municipi de Camós i està situada a la riba esquerra del Matamors,
poc després d’un bonic saltant. Sol rajar tot l’any i abundosament. La font i el
seu entorn es va arranjar fa poc. En una placeta prop de la font, ara ja desapareguda, antigament s’hi anava a ballar sardanes el tercer dia de la festa
de Mata.

al carrer de Sant Dalmau, de les Pedreres de Mata

Can Reparada Nou
Font
saltant

Riu Matamors

A l’ajuntament de Camós i a la carretera Camós-Palol

Fonts més properes: biot d’en Janet (Joanet), font d’en Caseta, la bassa del
Duc, font d’en Patxet, font d’en Manel·la, font de la Rajoleria, font del Viver d’en
Moriscot, font del Prat.
La Font 27
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