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Vistes de Sant Aniol
El passat mes de gener vaig gaudir, a més no
poder, trescant per la vall de Sant Aniol d’Aguja.
Aquesta magnífica raconada situada al bell mig
de l’Alta Garrotxa és, sens dubte, el bocí de terra
que m’estimo més. Hi volto sovint i m´hi sento
com el peix a l’aigua.
Els itineraris que vaig anar realitzant al llarg de 4
caps de setmana van resseguir indrets recòndits
i feréstecs. Llocs de mal anar i on et sents petit
com un granet de sorra i lliure com un ocell. L’enllaç de tots aquets llocs, la majoria ja coneguts,
van crear un itinerari realment impressionant i
espectacular. Pocs com aquest se’n poden fer
en aquella comarca i ja sabeu que les possibilitats que ofereix són molt grans. I amb això no
vull donar mèrit a la idea de l’itinerari sinó que
vull remarcar la grandesa de la mateixa vall.
Totes aquestes caminades i exploracions, sol i
acompanyat, les vaig fer en motiu d’un homenatge ben particular. Tal i com ja he escrit moltes
vegades (i encara en vindran més), l’any passat
va fer 50 anys de la inauguració del refugi de
Sant Aniol. Reconstruït per la nostra entitat. Va
ser entre l’any 1956 i 1957. No ens costarà gaire
de pensar les dificultats que va representar en
aquella època realitzar una empresa d’aquest nivell. I més si tenim en compte la inaccessibilitat
del lloc. Em va semblar, doncs, que calia recordar una vegada més aquella gesta dels “pares”
del Centre i de molts socis i simpatitzants que
van treballar perquè fos una realitat. I ho van
aconseguir. El refugi de Sant Aniol va donar molt
de renom a la nostra entitat. Cal tenir-ho present
i recordar-ho. Una manera més de conèixer les
nostres arrels excursioinistes.
Anar a Sant Aniol i conèixer en directe la vall i les
restes del refugi. Completar-ho amb una llarga
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caminada que ens fes adonar del lloc on està
ubicat. Un punt molt ben situat per fer excursions de tota mida i mena. Un marc amb un
patrimoni natural i històric de primera divisió. I
sobretot llegir escrits i fer comentaris d’aquella
època. Recordar les il·lusions, les idees d’aquella gent. Tornar a escoltar la seva veu. Això em va
semblar que podia ser un homenatge ben particular, senzill i emotiu.
Vaig pensar que per gaudir realment de tot això
calia ser un grup reduït de gent. Per això, havien
de ser dos tipus de sortida. Les dues se semblarien, però tindrien les seves notables diferències.
Sobretot quant a condició esportiva. Les faríem
en dos caps de setmana seguits. L’una seria d’un
dia i l’altra de dos dies. Així la gent s’apuntaria
i es repartiria a l’opció que més s’adigués a la
seva manera d’anar a muntanya.
El dissabte dia 19 de gener es va fer l’opció d’un
dia. El següent cap de setmana dies 26 i 27 de
gener es va preparar l’opció de dos dies. El fet de
passar la nit a fora fent bivac ja va canalitzar els
diferent tipus de gent cap a una opció o altra.
En les dues opcions, vam començar a caminar a
les 7 del matí al pont de Valentí. Amb els llums
frontals perquè era negre nit. Pel camí vell recuperat, en part, pels companys de Montagut. Hi
vam passar perquè als anys 50 encara era el que
passava la gent per anar a la Muntada i Sant Aniol, ja que encara no existia la carretera actual.
Al pont de Valentí, al Molí i Sant Aniol hi van haver lectures d’escrits de la gent d’aquella època.
També en vam llegir en altres punts al llarg de
l’itinerari. Però aquests primers foren especials
ja que feien referència directa a aquests llocs. En
aquella hora tan matinera i freda, en què el dia
creixia a poc a poc i amb una lluminositat nítida,

semblava que també ens aclaria la imaginació
cap a un record que, cap dels presents, no havíem viscut. Amb el cul fred, d’haver esmorzat
asseguts als banc de la font, ens vam disposar a
continuar la caminada. En les dues ocasions va
consistir a coronar la vall. I enllaçar un bon nombre de miradors sobre el lloc on acabàvem de
tocar mare, Sant Aniol. A partir d’ara descriuré
l’excursió del dia 19.I l’opció de dos dies l’abandonarem fins al proper butlletí.
Érem 14, 7 homes i 7 dones. Ni fet expressament. Les dues gosses, Naika i Giva, trencaven
l’empat a favor de les fèmines. De Sant Aniol
vam enfilar, encara amb l’ombra freda del matí,
cap al coll de Clarioles i el pujant d’en Llebre.
Fou a mitja pujada on ens començà a tocar el
sol. Aquest amic d’hivern ens va ser fidel tot el
dia. També el cel blavíssim. I ho agraírem. Com
que ja estàvem força enlairats vam començar a
gaudir de bones vistes sobre la petita vall. Els
cingles de ponent, el de coll Joell, de la Dolceia...
començàvem a ser il·luminats per la càlida llum
natural.
Això inspirà algunes filosofades dels mateixos
participants. Un company assegura que “si
aquestes aulines poguessin caminar ja faria
temps que haurien marxat d’aquí dalt,” fent referència al mal viure que deuen tenir enclavades
sobre les cingleres, amb poca terra i poca aigua.
Un altre és més imaginatiu i poètic. Ens recomana un sistema per gravar a la memòria el paisatge que gaudim en aquells moments i així poderlo recordar un altre dia. “Mireu aquest paisatge
espectacular. Feu un gest especial... no sé... per
exemple piqueu l’ullet o fregueu-vos la galta amb
la mà. A mitja setmana, lluny d’aquest bonic lloc
i potser amb algun maldecap entremans, repetiu
aquest gest. Serà la xispa màgica que us ajudarà
a recordar l’escenari tan bonic viscut en aquesta
excursió”.
Abans d’arribar al propi pujant vam obtenir la

primera vista aèria de Sant Aniol. Del costat de
l’absis. El primer escaler encara es conserva com
una autèntica escala amorrada al cingle. Obra
d’art d’arquitectura rural. I el següent pujant, tot
i que un xic deteriorat, és ben espectacular. Vam
declarar que és Patrimoni de la Humanitat però
que molta gent no ho sap (més filosofades). Per
sobre el pujant planejàrem cap a can Llebre resseguint una lleixa arran de daltabaix. Vèiem un
aeri primer pla de l’entalla profunda, en forma
de quatre, que la riera de Ribelles ha obert en el
seu camí cap a Sant Aniol. Com per a fer bonic,
un núvol de boira, llarg i estret, estava arrapat als
cims de Ribelles. Del puig de la Llibertat passant
pel Montnegre i fins al puig del Casso. Lleugera
baixada per arribar a l’ombrívol clot de les Puces. Com sempre la riera eixuta. Travessant-la
vam començar a pujar per l’altre vessant i vam
anar resseguint la lleixa Palomera. Emboscada,
però alguns forats en el bosc, que són finestres
naturals, ens van permetre de veure noves vistes
de Sant Aniol, ara de perfil. Al capdamunt vàrem
deixar de banda la lleixa Estreta i ens vam enfilar
pel pujant del Pla d’en Barrufa. A dalt del qual,
una nova vista de l’ermita, ens deixava bocabadats. Sortírem per moments de la vall per fer una
curta incursió a la vall de Ribelles. Travessant la
fageda del vessant nord del puig Sa Noguera.
Despullada de fulles ens va regalar vistes d’algunes cases de Ribelles, com Morató, el Domé...
Vam retornar al solell pel collet de la Portellera.
Lloc on el camí fou picat a la pedra de la muntanya i forma un pas estret. Ves quina casualitat
que ho vam fer a una hora que el sol venia just
de cares. S’esqueia ben bé en la petita escletxa
del camí. A les Balmes d’Uja (baumes, per la
gent del país) vam assaborir una petita estona
del sol d’hivern i del seu recés en aquest racó
tan especial. Alguna cosa de la motxilla per a
fer un mossec. L’acompanyàrem d’un trago a la
font. I ens vam disposar a enfilar l’última pujada del dia. Encara vam fer una curta aturada a
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Travessant el clot de les Puces. Foto: Pere Pagès

mig fer, per sortir en un mirador a peu de camí.
Una roca mig esquerdada que surt d’enmig de
la pineda. Ostres que es veia petit Sant Aniol!!
Arribàrem al coll de la Balmeta on vam dinar.
Havent dinat vam travessar el bosc, brut de boixos, direcció cap a ponent i de seguida vam arribar a dalt d’un cingle. El punt més alt del nostre
recorregut. Se’ns va obrir una nova panoràmica.
El puig del Brull i el puig Sa Noguera quedaven
petits als nostres peus. Sols el Canigó se’ns imposava per sobre Ribelles. També vèiem el mar i
l’estany de Banyoles! Sant Aniol més petit encara. Semblava mentida que hi haguéssim esmorzat feia unes hores!! De la lleixa de la Balmeta
vam baixar a l’emboscat coll de la Dolceia, per
un caminot estret i una mica difícil de seguir. En
aquest caminot es baixa un pas estret i rocós, de
pocs metres, on hi ha una bona vista de Talaixà.
Vam anar a buscar el capdamunt del cingle que
cau sobre coll Joell. Resseguint-lo uns metres
cap al costat del bac ens vam trobar esperxats
sobre la vall de Sant Aniol. Sens dubte el cingle
més alt que vam visitar. L’entrenyable vista del
refugi i l’ermita havia quedat de nou colgada per
l’ombra matinera d’una tarda hivernal. Però pel
costat de Talaixà encara vam tenir llum per una
estona. Vam baixar-hi per la lleixa de Ventolà. A
les feixes de l’arruïnat poble vam berenar un xic.
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I també vam anar repassant amb la mirada bona
part dels miradors que havíem recorregut i que
ara els vèiem enlairats i d’aparença inacsessible.
Encara vam voler gaudir de l’arquitectura enginyosa i monumental del camí de Talaixà cap a
Sant Aniol i que passa per la Quera i el Salt de la
Núvia. Amb els seus murs i empedrats. Malauradament, degenerats pel pas del temps. Cada any
ho estan un mica més sense que cap administració hi faci res per conservar i recuperar aquest
patrimoni rural tan impressionant. Petita parada
a la Quera. Vam recordar l’abandonament rural
d’aquesta comarca. Més avall vam fer una petita
reunió en el trencant de pujar a la Lleixa Closa.
L’hora és crítica. Si pugem a dalt se’ns farà fosc a
la tornada. Poder visitar el forat de la Lleixa Closa
és temptador per a molts però finalment decidim
deixar-lo per un altre dia tot afirmant que l’excursió ha estat prou llarga i profitosa i que no
ho hem d’espatllar cansant-nos més del compte. En el proper escrit explicaré com és aquest
famós forat. Abans d’arribar al Salt de la Núvia,
ens enfonsàrem cap a la Muntada i vam arribar a
pont de Valentí després d’11h i mitja d’excursió.
Tornava a ser fosc.
Personalment, tindré molt bon record d’aquelles
excursions de mes de gener. Per l’itinerari, la
companyia i el contingut. Tant de bo que també servissin per a conèixer la nostra Entitat i la
gent que la va arriar. Vam recordar una mica les
seves il·lusions i la feines faraòniques que van
dur a terme quan, ara fa 50 anys, van restaurar l’antiga rectoria com a Refugi. Ells ens van
deixar un bon exemple i un bon record. Caldrà
tenir-ho present. Fem nostres també, les seves
il·lusions.
En el proper butlletí continuaré amb la segona
part d’aquest escrit que serà la crònica de l’excursió de dos dies. Fins llavors!
Quim Oliver Tarradas “xari”

Els goigs de
la Mare de Déu del Mont
Els goigs, aquests cants religiosos tradicionals
catalans, tenen dos orígens possibles: D’una
banda, hi ha autors que defensen la teoria que el
seu origen cal buscar-l’ho en la literatura llatina
medieval i en les composicions en vers o prosa
que exaltaven la vida de la Mare de Déu, bé en
la seva vessant terrenal- l’anunciació, la visitació,
el naixement de Jesús, l’adoració dels Mags...- o
de la seva vessant celestial. Durant el segle XV,
aquests cants o goigs evolucionen a Catalunya i
passen de la lloança a la Mare de Déu en general, a advocacions més concretes que adopten la
forma de la dansa provençal.
L’altre, recolzada entre d’altres per Mn. Cinto, diu
que l’origen del que coneixem avui dia per goigs,
l’hem de buscar en les caramelles, que eren
cançons satíriques que es cantaven per Pasqua
Florida pels carrers i places dels pobles i ciutats.
Per aquesta festa, era típic de sortir al camp, a
cantar la joia del retorn de les flors, i celebrar
un àpat col·lectiu. Segons el lloc, les Caramelles
també s’anomenen: camalleres, caramelles, camilleres, camelleres, camijeres, creilleres o goigs
de les caramelles, goigs de pasqua, goigs de la
Mare de Déu del Mont, goigs de les botifarres
i goigs dels ous. Aquest cants, interpretats per
una o varies colles, depenent de la importància
de la població, tracten temes religiosos –lloança
a Crist ressuscitat o a la Mare de Déu- o profans
–arribada de la primavera, festeig de les noies,...
Aquestes colles, es dedicaven a anar cantant
per les cases i masos dels pobles i com a premi
rebien dels seus habitants productes per l’àpat
posterior, generalment ous o diners.
Origen de les Caramelles: Un dels cultes més estesos pels pobles camperols vassalls de la vella
Roma era el de la deessa Ceres, divinitat de les

gramínies - especialment del blat - encarregada
d’afavorir la floració i la fructificació. Se li dedicaven santuaris en indrets fèrtils, enmig de camps
i amb preferència en punts aixecats. Una de les
notes característiques del seu culte eren les ofrenes de fruits de la terra - especialment de pa posades en cistelles ben tapades que no podien
veure sinó els iniciats i que eren qualificades de
mundus cereris; es a dir, de cistelles o d’ofrenes
de Ceres, puix que els dos conceptes vingué a
significar el terme mundus. No es impossible
doncs, que al cim del Mont hagués existit un
centre del culte a Ceres que el cristianisme santificà i consagrà a la Mare de Déu, substituint
així el culte gentílic, i que el mundus o cistella
de fruits de la Terra ofrenats a la falsa divinitat
s’hagués convertit en món, i que la traducció
cristiana i catalana del mundus cereris sigui la
de Mare de Déu del Món. Per cristianitzar aquest
culte, els “set goigs de la Mare de Deu” subministren l’element amb que el poble es valgué per
poder cristianitzar aquest culte: les “caramelles”
que ens havien legat les civilitzacions paganes (a
la mateixa carena tenim la Torre del Far que es
d’època romana).
Els noms del Mont: Cal tenir en compte que en
la documentació vella, l’advocació és qualificada
de món i no pas de mont; aquest terme, en el
parlar comú, equival a muntanya, però com a
tòpic no el trobem mai sol, detall que fa ben possible que fos món, nom derivat del mundus llatí
i no del terme montanus que ha donat el català
muntanya. Potser cal no oblidar que els termes
mond i mund, amb els femenins monda i munda equivalen a fidel, pur i immaculat, de manera
que la Mare de Déu del Mon podria també dirse Mare de Puresa i sense macula, com bé ens
diuen els goigs de caramelles en llur primer vers:
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El primer sou Verge pura.
Origen de l’actual santuari del Mont: El Santuari
de la Mare de Déu del Mont es troba situat a
l’Alta Garrotxa, però a cavall de tres comarques:
la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Pla de l’Estany.
A 1115 m d’alçada, al cim de la muntanya del
mateix nom, es un mirador immillorable de les
terres de l’Empordà i el Pla de l’Estany i sobre la
vessant oriental dels Pirineus, on destaca la vista
sobre el massís del Canigó. Va ser aquí, on Mossèn Cinto, provenint de Banyoles, arribà un 25
de juliol de 1884 a la recercà de material literari
pel seu poema Canigó.
A començaments del segle XIV l’abat del monestir de Sant Llorenç de Sous (situat uns dos
quilòmetres abans d’arribar al santuari) demana
permís al bisbe de Girona Guillem de Vilamarí
per construir una petita ermita al cim de la serra
del Mont, a 1115 m d’altitud. Es així com entre
els anys 1311 i el 1318 l’abat Bernat feu construir el primer santuari al turó del Mont, encara
que aquesta “construcció” podria ser una ampliació d’un petit temple preexistent, fundat per
algun monjo d’aquella comunitat, que s’hi hauria
retirat per fer vida eremítica, dedicat al culte de
la Mare de Déu.
Sobre l’erecció d’aquesta capella hi ha una
tradició popular que explica que un monjo del
monestir, possiblement l’abat, tingué un somni
en el qual se li deia que havia de construir una
ermita en honor a la Verge. L’endemà mateix començaren les obres al pla de Solls situar entre
l’abadia i l’ actual santuari. Però vet aquí, que
el dia següent, quan els treballadors van tomar
a aquell lloc per continuar la feina, s’adonaren
que les eines havien desaparegut. Després de
buscar-les durant força estona, les trobaren al
cim de la muntanya. Aquest fet es torna a repetir
l’endemà, i l’abat decidí, finalment, que es fessin
les obres “allí on la Mare de Déu volia”. Seguint
amb la llegenda, també trobem que ens diu que
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la imatge fou trobada en una cova, situada una
mica mes avall. Desprès en aquesta mateixa
cova es venerà un altre imatge sota l’advocació de les Agulles. Malauradament avui en dia
aquesta cova ha desaparegut sota la ma de les
maquines que arranjaren la carretera.
Si pugem al cambril podrem venerar la imatge
de la Mare de Déu. Aquesta està asseguda en
un dau de roca, aguantant amb la ma esquerra
el nen Jesús mig assegut, i a la dreta portant el
ceptre de la reialesa; l’infant té a la ma esquerra
el Llibre de la Vida i amb la dreta imparteix la
benedicció. Avui, la imatge original està guardada al Museu d’Art de Girona després que el 16
de setembre de 1990 uns desconeguts intentessin robar-la, es d’alabastre i data del segle XIV.
Encara que possiblement la devoció a aquesta
Mare de Déu ja s’iniciés abans en el primitiu monestir benedictí i passés a la seva actual ubicació
en construir-se el santuari.
Tradició gogística de la Mare de Déu del Mont:
Be, sigui cert o no el que he exposat fins ara, del
que si podem estar ben segurs es de la tradició
goigista d’aquest santuari, i de les diferents edicions de goigs que s’han fet, de les que jo personalment n’he pogut recopilar 116, i que podríem
agrupar en cinc grups:
Les caramelles o els goigs dels ous: son els mes
antics documentats, remuntant-se el mes antic d’ells al segle XV. Constitueixen el grup mes
nombrós de tots.
Les Cobles: En aquest segon grup de goigs, els
set goigs terrenals (els septem gaudia), podríem
dir que s’afegeixen a la llarga llista de composicions marianes de caire laudatori, que en la literatura medieval narraven els moment mes assenyalats de la vida de la Verge Maria. L’estructura
d’aquest goigs es sempre la mateixa, després
d’un respost o entrada inicial de quatre versos
i una tornada final, podem llegir 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 la vinguda de l’Esperit Sant, el sisè l’Ascensió al cel i el setè l’Assumpció.
Goigs compostos per un estudiant de teologia:
només es coneix un sol exemplar i tot i que no
posa l’autor, aquest sobrenom correspon a qui
fou rector de Sant Feliu de Llobregat, Francesc
Soler i Roig.
El virolai de Jacint Verdaguer: Mossèn Cinto va
romandre al Mont entre el 25 de juliol a l’11 de
setembre de 1884. Hi arribà des de Banyoles,
on havia fet amistat amb el farmacèutic Pere
Alsius, entre d’altres. Aquest l’hi demanà a Verdaguer uns goigs dedicats a la Mare de Déu,
però el poeta se n’excusà, en una carta datada
al Mont el 27 d’agost: “Los goigs es un gènere
de poesia que no he cultivat gaire i que hi vaig
amb por; mes m’estimo fer-li un càntic per la
Verge del Mont”. Fou així com composà el Virolai, altrament dit en edicions posteriors Cobles
o Goigs, i que va veure la llum per primer entre
1881 i 1884

Mare de Déu del Mont

i al final tothom canta els Goigs. L’any 1971, el
crespianenc Joan de Porcioles va composar un
himne, dedicat a la Mare de Déu.
Joan Anton Abellan i Manonellas

L’Himne de Joan de Porcioles: Cada any Crespià
fa, l’endemà de Pentecosta, la romeria mes antiga de totes les que es fan al santuari de la Mare
de Déu del Mont (es documentada ja el 1514).
Antigament hom pujava des del poble a peu, en
un recorregut que durava unes quatre hores,
amb el rector davant, i resant col·lectivament el
Sant Rosari. Arribats al Santuari se celebra l’ofici
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El Kilimanjaro,
tan fàcil, tan difícil...
Ara, mesos després, assegut al sofà, repasso les
notes que vaig escriure a Tanzània. Costa d’imaginar que, d’un grup d’amics que caminen per
la comarca els diumenges al matí, sorgís la idea
de pujar el cim més alt de l’Àfrica. Paradoxes
de la vida.
El passat agost, 9 amics, 4 banyolins i 5 olotins,
d’ entre 17 i 65 anys, sortíem cap a Tanzània.
No podem creure’ns el món que hi ha a l’altra
banda de la finestreta del bus que ens porta de
Nairobi a Arusha. Massais amb faldilleta i llança
pasturant els seus ramats; autèntiques antigalles
fumejants serpentejant entre els enormes sots de
la carretera; casetes rodones de sostre de palla;
corrues de nens anant a l’escola, sense pobles
ni escoles a la vista i molta brutícia a les voreres,
som realment molt lluny de casa.
L’endemà, a l’entrada del parc del Kilimanjaro,
26 portejadors amb tot preparat, nosaltres també. La ruta escollida és la Marangu, també anomenada “Coca-cola Route”. És la més fàcil i hi
ha refugis al final de cada jornada.
La primera etapa transcorre per una tupida i boirosa selva humida. Dels arbres pengen mates de
molsa i del bosc surten sorolls amoïnants.
Aprenem les primeres paraules en Suajili: Pole
Pole (poc a poc) i Jambo (Hola), les repetirem
constantment.
Fosquejant arribem a Mandara Hut i prenem
una primera sopa, deliciosa, encara no sabíem
que al final les avorriríem.
L’endemà continuem, el guia al davant, nosaltres
8 El Kilimanjaro, tan fàcil, tan difícil...

al mig i al final un altre nadiu amb una ordre ben
clara: no perdre de vista cap guiri.
A una hora prudent sempre trobem la taula parada i el dinar a punt, poderós euro.
A poc a poc la vegetació va canviant, ara és d’alta muntanya. Cap al tard, al mig de la boira, arribem a Horombo Hut, un poble de cabanyetes
nòrdiques plenes de muntanyencs, tres de color
per un de blanc, més sopa i a dormir.
Al matí següent, descobrim el cim nevat del Kilimanjaro, les eternes neus existeixen. Fem un
dia d’aclimatació pujant fins a 4200 m, tot va
bé. El paisatge meravellós, la gent extraordinària.
Descans, sopa i a dormir. L’endemà serà un dia
llarg.
Hem de matinar per arribar a l’últim refugi. L’alçada comença a fer-se notar. Cal travessar, ja
sense vegetació, una gran planúria, és llarga,
molt llarga fins a arribar a Kibo Hut, 4800 m,
l’últim refugi. Alguns arriben tocats per l’alçada i
els altres arribem i prou. Substituïm la sopa per
un gulasch, jo diria que és una sopa amb més
verdura i algun fideu. Una xerradeta de preparació psicològica, vosaltres podeu, ens trobarem
al cim, sou els millors.... i a dormir. Cal llevar-se
d’hora, diguem a les 11 de la nit.
No se si serà per tanta sopa o si algú m’hauria estomacat però em trobo fatal i no faig cap
comentari al respecte perquè les cares dels col·
legues no conviden a confidències.
A fora, hi ha un munt de gent amb frontals. A nosaltres ens posen en fila, 9 europeus i 5 africans
intercalats, així, a mesura que anem “petant”,

un nadiu ens ajudarà a baixar, realment no con-

L’endemà cal tornar a l’entrada del Parc. Abans

fien amb nosaltres...

els portejadors ens canten cançons, realment hi

Quatres dies d’aproximació, una aclimatació

posen el cor, la feina i l’alegria.

massa ràpida, molts graus sota zero, negre nit,

Per fi un hotel, una dutxa i un sopar. Demanem

1200 m de tartera, molta sopa i poc més, no aju-

una ració de patates fregides després de les pos-

den gaire. A poc a poc, un a un, 5 dels nostres

tres. De vegades la felicitat és això, un plat de

companys decideixen anar endarrere, mal de

patates.

cap, vòmits, fred, esgotament. No és fàcil per la
resta continuar, havíem planejat fer el cim junts
i ens sap molt greu, és la llei de la muntanya i el
seu inexorable sedàs.

El cap de l’agència que organitza el viatge ens
comunica que el safari que tenim contractat no
el podem començar fins un dia més tard, s’havia
equivocat de data. En compensació, l’endemà

7 hores després de la sortida arribem molt a

anirem al poble on va néixer, visitarem la seva

prop de Guilman’s Point, 5600 m. El sol surt,

família.

Àfrica s’il·lumina i s’escalfa i els nostres ànims
també.

Sobtadament s’acaba la carretera i a peu continuarem cap al poble d’en Mtui per un corriol

Els dos últims guies que ens queden ens can-

al mig de la selva. Els nens ens miren i saluden

ten una cançó especial per a l’ ocasió, increïble!

i ens sorprenem mútuament, no estan acostu-

Sembla que no tenen fred ni gana. Diuen que si

mats a veure gaires blancs. La casa és petita,

nosaltres estem bé, ells també. Els convidem a

sense aigua i un munt de familiars i altres ens

menjar i beure, no en porten. Un altre dels nos-

ho ensenyen tot. Flipem, i més encara quan ens

tres diu que ja en té prou i que es quedarà a

adonem que caldrà fer un bon paper a taula. Tot

esperar-nos juntament amb un dels guies. Els

va molt bé.

4 restants, continuem amunt, res ens aturarà.
El dia és esplèndid, un enorme mar de núvols
sota els nostres peus. Damunt, gairebé només
el cel i per què no una mica de glòria. Els pics
veïns del Mawensi i el Mero ens vigilen, estem

L’endemà ens esperen dos tot terrenys, d’una
certa edat, per anar de safari. Tots nosaltres vestits per, a l’ocasió, amb barret i càmera, com cal,
com sempre hem vist al cinema.

trepitjant les llegendàries neus del Kilimanjaro

Els quatres propers dies, lleons, elefants, ze-

que tant havíem somiat. Per fi el cim Uhuru Pe-

bres... desfilaran davant els nostres ulls. Un

ack, 5895 m. Un gran rètol ho indica clarament.

esclat de natura, un somni sota el sol d’Àfrica.

El guia ens canta una altra cançó especial, in-

Les nits les passarem en llotges fora dels parcs,

creïble ! Estem contents, emocionats, cansats i

per problemes de pressupost. Fan el que poden,

alhora tristos pels nostres companys que no són

però quan no és el generador elèctric, és algun

amb nosaltres. Fem les fotos de rigor, baixem i

ratpenat que ha entrat al menjador, o el nombre

baixem. Arribem al refugi extenuats, 12 hores

de plats no concorda amb el nombre de comen-

després d’haver-ne sortit. Els nostres companys

sals, o s’ha acabat alguna cosa o potser no hi ha

ens feliciten i abracen calorosament igual que

estat mai. A l’habitació sempre hi ha convidats:

els nostres portejadors. Cal encara baixar fins al

dragons, gripaus i un munt de “papus” de tots

refugi Horombo, ja que la normativa del Parc no

colors talla XXL... i a fora ulls en la foscor ens

permet passar dues nits a l’últim refugi.

contemplen.
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Els Massai posen una nota de color a la Sabana,

agència sembla haver exhaurit el pressupost. Hi

per decret llei i a canvi de 100 dòlars per vehicle,

afegim diners pagant entrades i gasolina i desco-

pots visitar els seus pobles, entrar a pertot i fer

brim problemes que no havíem ni imaginat.

el que vulguis, així s’acostumen a la civilització.
No creuen en el progrés. Si tenen problemes es
venen una vaca o dues, ni bancs ni cotxes ni
electricitat però tenen mòbil, diuen que és molt

Diu en Mtui que un safari és una aventura que
mai se sap com acabarà, que això no és Europa, que el més important és agafar l’avió i tornar.
Hi estem d’acord. I posem el seny que el nostre

útil. Per cert, on carreguen la bateria?

agent sembla no tenir. Nairobi i casa nostra són

A l’escola no aprenen el seu idioma, com que no-

molt lluny.

més el parlen ells, no val la pena. Fet i fet és el que

Sempre restarà en nosaltres el record d’una gran

pensen alguns polítics de les rodalies de casa.

experiència en una gran muntanya en un gran

No podem treure’ns els nens de sobre que ens
desborden amb la seva alegria.
Hem canviat de cotxe dues vegades, la nostra

Samarretes de Sant Aniol
Ja sabeu que l’any passat 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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país i amb gent de cor encara més gran.
Tanzània Ashante sana (gràcies)!
Jaume Campolier

La mar, sempre
et torna a la mar
Gens, no és gens fàcil donar l’esquena a la mar
que estimes. Regirar el cap i deixar caure d’emoció una llàgrima. Aguantar la respiració i avançar
sent conscient que al davant hi trobaré la mateixa claror matinal que arran d’aquests penya
segat.
El primer de juliol del 2007 sabia el que volia i
imaginava el que tindria al davant. Per això cordades les botes, carregada la motxilla vaig mirar
al cel i em va sortir una pregària. Era el primer de
tants de passos esperats, d’ansietat de conviure
amb la muntanya i de no desitjar res més que la
fe per tornar d’on sortia.
M’agrada la muntanya, gaudeixo caminant i deixant que el temps sigui el menys important, no
em cal saber l’hora, les coses les faig quan les
necessito. Afortunadament tenim un sentit que
dóna raó a la teoria que no ens cal ser racionals per conviure dins la natura. Aprofitant que
disposava del temps per endinsar-me Pirineus
endins, i sabedor que dues ratlles, la blanca i
vermella, serien a tota hora i a cada pas l’única
regla en què hauria d’acollir-me. No descuidant
mai ni per res de res la llargament escoltada
paraula “Prudència” i recordar-me que demà
encara tot serà al mateix lloc. Era diumenge, i
el sol naixia darrera d’un mantell de lli, aviat s’alçaria i faria de la terra una brasa. Sabedor que
la primera aturada seria a la Cala Taballera, on
podria banyar els meus somnis en la Mediterrània i prendre la sal de les seves aigües per assaborir el llarg viatge. Saltava enmig dels matolls
per arribar-hi.

Vall d’Aran, quantes descobertes! A l’Aragó he
donat gràcies per tenir aquests ulls. Navarra sòbria, pausada, carregada d’incògnites. Euskadi
compromès, lluitador, va oferir-me el secret.
Se’m fa impossible d’explicar una de les trenta- nou etapes que vaig fer del GR11. Totes en
cada moment tenen un fet que les fa imprescindibles en el seu conjunt. Diria que dormir a la
Vall d’Hormoier, sota les estrelles, endinsar-me a
la boira a Núria, ficar els peus a l’Estany Negre
sota El Coma Pedrosa, fotografiar Els Encantats
reflectits a l’Estany de Sant Maurici, esquivar els
blocs de granit a la Collada de Ballibierna, El
Mont Perdut picant-me l’ullet, grimpar la Collata
Añisclo, la glacera del Coll de Infiernos, una gerra de cervesa al Refugi de Respumoso, Els Ibones de Tanyet i el Midi d’Ossau, un esmorzar al
Santuario de Idoia, a Roncesvalles les cares dels
Peregrins, Casa Pablo la simpatia de la mestressa, l’acollidora cabanya de Cazadores del Collado Zaldegi, trobar-me El Cantàbric al Puerto de
Lizarrieta, el Faró del Cabo Higer.
Cada una d’elles ha representat una experiència.
Un aprendre com conviure lentament i profundament submergit dins El Pirineus.   

L’Empordà va donar-me la vida per segon cop,
i l’Alta Garrotxa m’acollí i em féu persona altra
vegada. Al Ripollès m’hi vaig enfilar poc a poc.
Dins la Cerdanya uns càntics m’animaven. Andorra m’ensenya a no comptar les passes. La
Cabo Higer
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Els clubs de muntanya
i els altres...
Actualment infinitat de grups es dediquen a anar
a la muntanya sense ser d’un Club de Muntanya, s’ajunta una colla d’amics i comencen a fer
excursions, alguns també practiquen l’escalada,
Aquí el Pla de L’Estany que en principi hi havia
un sol club.
Actualment tenim un altre club federat a Cornellà del Terri, també hi ha grups que no estan
federats pero organitzen sortides a la muntanya,
tenim el cas del Centre Excursionista de Porqueres. A Fontcoberta també hi ha un grup excursionista. També sé de grups que volen organitzar
sortides a la muntanya per portar gent, s’organitzen com a associacions etc...
Tot això es bo per anar a la muntanya? en principi jo diria que sí, pero en el moment que aquesta gent comença a anar a l’alta muntanya i a
practicar modalitats com l’alpinisme, l’escalada,
esquí de muntanya, barrancs etc... i sobretot a
l’hivern, és quan venen els problemes. Tothom
pot tenir un accident a muntanya, pero hi ha vegades que hi ha moltes imprudències... Hem de
dir que hi ha una llei que diu que per treure gent
a la muntanya has de tenir una titulació. Això jo
crec que no ha de existir, hi ha infinitat de persones que tenen prou experiència i encara que
no tinguin titulació en saben tant o més... que el
que en té... El que passa és que s’ha de conèixer
aquesta gent... que té experiència...
Per fer Alta Muntanya, Ull de Ter és Alta Muntanya, infinitat de grups organitzen sortides i ningú
no està federat, i de moment si tenen un accident els treuen sense pagar... Quan la Generalitat vegi què perdi massa diners... que passarà?...
Mentre no passi res i els que fan la sortida no
denunciïn , suposo que no passarà res, també
deien els polítics espavilats que quan l’helicòp12 Els clubs de muntanya i els altres...

ter anés a buscar algú, els faria pagar. Nosaltres
es veu que som diferents que la resta de l’estat.
Sort, pel que sé jo, que no han fet pagar a ningú i això que moltes vegades els accidents són
imprudències.
Ens referim per exemple a Ull de Ter, és el lloc
on hi ha més accidents de tot el Pirineu... Aquest
hivern, gent que anava sense grampons, altres
que quedaven penjats i no sabien baixar per no
portar piolet o grampons, o el d’ara fa poc a Ull
de Ter: unes persones baixant amb trineu sense
tenir coneixement de la muntanya varen patir un
greu accident i semblava que els culpables eren
els de l’estació d’esquí, o sigui que volen que hi
hagi un control a totes les muntanyes i que hagis
de tenir un carnet per passar. Tothom ha de ser
lliure de poder anar a la muntanya mentre no
posi en perill els altres. Si haguessin picat contra
unes altres persones què hauria passat?
Jo vaig aprendre a anar a la muntanya quan em
vaig fer d’un club i vaig anar amb persones que
tenien prou experiència... i que em varen ensenyar... Finalment, cada vegada em vaig atrevir
més a fer coses a la muntanya.
A la muntanya s’aprén anant a la muntanya, agafant experiència amb altres que en tenen més
que nosaltres. Una vegada vaig haver d’anar a
buscar un noi que va començar, a pujar amb
raquetes la nord del Gra de Fajol i va quedar en
un lloc on no s’atrevia a pujar ni baixar, no portava piolet ni grampons ... Sort en va tenir que jo
passava per aquell lloc, bé, quán el vaig baixar
... no em va donar ni les gràcies.....Devia ser que
estava mol acollonit......suposo que devia llegir o
veure per TV algun reportatge de Muntanya ...
Exemples com aquest, molts al llarg dels 40 anys
que faig muntanya.

Una altra cosa important... el servei de socors,
Abans érem els mateixos alpinistes que en un
moment determinat ens telefonàvem i anàvem
a fer el rescat, teníem molta més responsabilitat. Ara si es queden penjats d’una paret o es
perden al bosc o no saben com sortir, telefonen
l’helicòpter i ja està. Per tan la gent sap que si
té algun problema mentre porti el mòbil... El que
passa es que molts llocs de muntanya no tenen
cobertura....i pot ser encara mes perillós... Abans
sabíem que si ens quedàvem penjats a una paret
ens havíem d’espavilar. Recordo que vàrem fer
una hivernal al Pedra, La Canal de Rimbau, en
els dos últims llargs vàrem haver de fer un bivac,
sense sac naturalment. Bé ara fa uns anys, dos
alpinistes que feien aquesta mateixa via varen
quedar a dos tirades del cim com nosaltres, pero
ells varen telefonar l’helicòpter i els van treure.
Em sembla que podien fer igual que nosaltres,
naturalment es trobaven bé i l’únic problema es
que fer un bivac no els agradava. I com aquests
molts altres exemples que podria dir, també moltes vegades quan es necessita de veritat els del
grup de socors tens problemes. Tinc un amic
que va patir un accident al Tirapits, amb esquís
i es va haver d’espavilar-se per arribar a Ull de
Ter. El grup de Socors el va trobar al refugi.... i
això que un seu company els va avisar.Moltes
vegades els telèfons de Tirapits i Coma de Vaca
no funcionen...
Els diaris fan una gran propaganda quan treuen
una persona que s’ha perdut al bosc buscant
bolets, pero no diuen els problemes que hi ha de
la falta de grups de socors a Catalunya. En definitiva, és l’esport sense cap estructura, perquè
és la natura i la Generalitat qui hauria de fomen-

Crec que tota aquesta gent que va a la muntanya
com a mínim hauria de fer algun curs si no es vol
apuntar a cap club. En els clubs i la Federació
de Muntanya es fan infinitat de cursos per anar
amb seguretat, des de Cursos d’orientació...
d’escalada d’esquí de muntanya, de barrancs
etc. El Centre té una escola de Muntanya que
organitza cursos, fins i tot als que van a fer muntanya baixa els aniria molt bé. Però el millor que
poden fer és integrar-se en un club federat on
trobaran les persones ideals per conèixer sense
perill la muntanya....
O anar amb persones de molta experiència.com
a mínim, i hem de tenir molta cura els que fem
muntanya ,perquè per desgràcia les administracions, els periodistes, etc. solen treure notícies
de muntanya quan hi ha algun mort... En els
diaris podrien donar alguna notícia de muntanya, anant a veure els que fan aquest esport. Els
bons periodistes i les televisions, incloïm aquí les
locals Televisió de Porqueres, Televisió Girona
Pla etc. podrien donar a conèixer aquest esport
mitjançant passades de pel·lícules, només haurien de dir-ho a molta gent que fa muntanya col·
laborarien encantats.
Senyors que doneu noticies al Pla de L’Estany,
el muntanyisme existeix i és un esport que pot
practicar tothom... i encara que no es vegi hi
ha infinitat de persones que el practiquen, Srs.
Alcaldes, Consell Comarcal , quan feu el pressupost penseu que també podeu donar quelcom
per als clubs de muntanya, material, finançar
cursos, expedicions, etc.
Josep Aliu, Llicenciat en Ciències de l’activitat
física i l’esport / Instructor d’Alpinisme / Tècnic
esportiu d’Alta Muntanya

tar mes aquest esport, més refugis de muntanya,
més grups de socors... és l’esport que pot fer
mes gent. La Constitució diu que els governs han
de fomentar l’esport per a tothom, no solament
l’esport d’èlit i actualment és al revés...
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La condició física
a l’alçada i l’aclimatació
En aquest butlletí parlaré d’un tema molt complex, però intentaré també donar en pròxims butlletins algunes solucions basades 1º en la meva
experiència de 30 anys en expedicions per sobre
els 5000 m i també els estudis de la carrera i els
treballs realitzats durant aquests anys.
Parlaré d’expedicions concretes i donaré les diverses solucions a l’alçada que vaig fer tant en
allò positiu com en lò negatiu.
1r LA CONDICIÓ FÍSICA NO ÉS GARANTIA
D’ACLIMATACIÓ, una cosa és la condició física
que naturalment que una vegada estàs aclimatat és positiva, i l’altra l’aclimatació. Una persona
pot estar més forta que una altra i no aclimataria bé. Què vol dir això? Posem un exemple,
dues persones, una que entrena cada dia i surt
a muntanya 3 vegades al mes L’altra persona,
amb igual condicions innates, entrena una vegada a la setmana i surt a muntanya una vegada
al mes.
Van d’expedició. En teoria el primer està més fort
i els primers dies resulta que el primer agafa mal
de muntanya, perquè va massa de presa en pujar, vol anar com si estigués a 300 m, l’altra en
canvi va mes suau... i no li passa res.
1a Regla d’aclimatació:
encara que estiguis molt fort els primers dies no
passis de 110-120 pulsacions en fer l’exercici
i ves molt per sota del que normalment vas a
300m. quan fas exercici.
2a
Observar les pulsacions. Si a 300 m. estàs a
50-60-70, a l’alçada estaràs per sobre i per tant
has d’anar en compte si puges molt. Per això
quan més baixes tens les pulsacions en repòs
millor i això sí que s’aconsegueix amb l’entrena14 La condició física a l’alçada i l’aclimatació

ment durant tot l’any a 300 m.Si al llarg de l’expedició en repòs veus que van baixant és bo , si
estan per sobre les 100-110-120 .. en compte!
3a
Atenció a la diüresi (el pipí) els primers dies se’n
fan molts 8-9-10-11 ...i en passar els dies es regularitza 5-6 .. això es bo, o sigui, els primers
dies d’una expedició se’n fan molt. Això vol dir
que s’ha de beure molt
4a
No vulguis anar al ritme dels altres, recorda
110-120 pulsacions els primers dies
5a
Pensa que tothom s’aclimata si es fa bé, excepte
que es tingui alguna malaltia
6a
És positiu anar a dormir i més abans de l’expedició els caps de setmana per sobre els 2000 i
3000 m. Tenim els Bastiments, a una hora de
casa....és més positiu això que fotre’s una pallissa de 12 hores caminant.
7a
No carregar molt de pes els primers dies, com
a màxim 4 kg.
8a
El més important exemple no vol dir que anar a
fer un trekking d’aclimatació t’aclimates més bé,
també és positiu fer petites pujades des d’un lloc
a 3000m. Pot ser que en fer un trekking si no estàs molt fort, t’agotis mes ràpidament si camines
moltes hores els primers dies. Entre 3-4 hores
sense pes seria el correcte.
9a
Observar a l’alçada si la corretja del rellotge va
apretant, si s’infla la cara, petites hemorràgies

els ulls, són petits edemes que si van desaparei-

dormint a 3.500 m .A partir d’aquí començàrem

xent no passa res.

a dormir a 4.500 m i fent activitat entre 5000 m

10a

- 6000 m.

Edema Pulmonar o Cerebral són els més peri-

La diüresi no és fins al cap de 5 dies quan es

llosos. No confondre amb una pneumònia, que

comença a regular. És important que els primers

aquesta es pot agafar a qualsevol lloc, allà on

dies es faci moltes més vegades del normal,

vius, a 100 m i normalment és una bactèria

8-9-10 vegades, desprès es regularitza 3-5-6

...que fa la seva feina. Bé, d’aquests en podem

vegades per dia.

parlar, en un altre butlletí...solament dir que si
t’aclimates bé no tens per què tenir mal de cap
ho dic per experiència i per tant és molt difícil
que agafis cap edema.

Una cosa important va ser que en baixar al nivell
del mar, al cap de 15 dies, tots els components
de l’expedició teníem les pulsacions molt més
baixes en repòs del que normalment teníem .A

11a

la vida normal un expedicionari tenia 54 pulsaci-

Mirar les dents, càries etc.. es pot tenir molts de

ons per minut i aquest dia estava a 48p.m.

problemes.....
Bé, ara donaré un exemple d’aclimatació. Va ser
amb una expedició a XILE l’any 94, vaig fer un
treball sobre 6 persones entre 13 anys i 44 anys.

No vàrem poder acabar l’ experiència perquè la
setmana que havíem de fer muntanya després
de reposar dos dies i baixar a nivell del mar, va
començar a fer mal temps a la muntanya i no

Haig de dir que es va fer un control en una fitxa

vam poder fer més cims.

amb totes les dades fisiològiques, pulsacions,

En general l’expedició va ser un èxit perquè va

càrrega d’entrenament, pes... etc. Posaré una
d’aquestes fitxes
Aquest treball està fet a les muntanyes xilenes:
La seva finalitat era preveure l’aclimatació per
a persones en un nivell d’entrenament regular
(dos, tres dies a la setmana d’activitat física
d’una hora de duració) durant tot l’any.
La nostra intenció era començar l’aclimatació
a una alçada de 2.500 m, però per problemes
burocràtics (permisos del govern xilè per fer els
cims) vàrem cometre l’error de no dormir en
aquesta alçada, a causa d’això els de menys
edat van tenir algun problema els primers dies.
El treball consistia que mai en fer l’activitat es
passés de 120 pulsacions per minut sobretot els
7 primers dies.

permetre que tots, fins i tot la mes petita de 13
anys, féssim cims de més de 4000m - 3 pics de
més de 5000 m i un de 6.300 m.
La regió de Xile on varem fer aquestes ascensions era frontera amb Bolívia, una zona desèrtica,
però d’una riquesa paisatgística molt gran, com
també molt rica en fauna i amb una vegetació
molt característica de la zona....
Posaré una de les fitxes per veure les dades
Fitxa nº 3
EXPEDICIÓ A XILE ANY 1994 JULIOL AGOST
EDAT 43 anys Freqüència cardíaca en el llindar
anaeròbic 164 es una dada mol interessant perquè son les pulsacions en que comences a acumular àcid làctic ... i això si que pots augmentar

En resum, dos dies d’activitat entre 3.500 m -

amb l’entrenament. En podem parlar en un altre

3700 m, dos dies d’activitat a 3.500 m - 4200m-

butlletí de la manera de fer-ho.
La condició física a l’alçada i l’aclimatació 15

3.5 vol dir = 3.500 m. 6.3 vol dir = 6.300 m.

Dies

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mts. cota màxima

3.5

3.7

4.2

4.2

4.5

5

5.1

4.6

5

6.3

Cota nit

3.5

3.5

3.5

3.5

4.5

4.5

4.5

4.6

5

5

Càrrega Kg. a l’esquena

6

7

7

7

-

10

12

-

25

10

Freq. cardíaca en repòs

60-70

7

7-8

7-8

8-9

9

8

8

8

8

Freq.
Cardíaca
en esforç
durant

3 hores

120

3-6 hores

130

6-9 hores

130

130

130

130
130
170p.

16-19 hores

Mal de cap

si

si

no

si

no

no

no

no

no

DIÜRESI Vegades

8

8

7

7

7

5

5

5

5

11

12

13

14

15

Mts. cota màxima

5.

4.6

5.8

3.5

0

Cota nit

4.6

4.6

3.5

0

0

Càrrega Kg. a l’esquena

15

-

8

Freq. cardíaca en repòs

70

7

7-8

6

48 pulsacions en repòs

Freq.
Cardíaca
en esforç

130

Dies

3-6 hores
6-9 hores

140-170

Mal de cap

no

no

no

no

no

DIÜRESI

5

5

5

5

4-5

Bé, espero que això ajudi una mica els que vulguin anar a l’alçada. Per qualsevol problema podeu
contactar amb mi.
Josep Aliu. Llicenciat en Ciències de l’activitat física i l’esport / Instructor d’Alpinisme i Tècnic esportiu d’Alta Muntanya.

NIL CARDONA medalla de plata
al CAMPIONAT DEL MÓN D’ESQUÍ DE MUNTANYA

Felicitats !
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El centre presenta al·legacions
en contra d’un extrany
projecte a l’Alta Garrotxa
El Centre Excursionista de Banyoles ha presentat
al·legacions en contra del “PROJECTE REFÓS
D’UNA ACTIVITAT INNÒCUA-VALL DEL SILENCI” (consulteu: www.valldelsilenci.eu ) proposat
per l’entitat LA SALA. Inicialment preveu fer un
cementiri d’incinerats a prop del Santuari de la
Mare de Déu d’Escales. També preveu de tenirhi, en aquella finca, animals com l’Urs, Cavalls
Salvatges i Bisons Europeus. També un centre
d’acollida, un de part natural i també asseguren
que: “LA SALA presentarà també propostes per a
un acompanyament digne dels moribunds i dels
seus familiars, amb la voluntat que les persones
en procés de mort puguin morir en pau”. També
asseguren que en el Santuari s’hi faran diferents
tipus de cerimònies. Sembla que tot això formi
part d’un món sectari.
Tot plegat ens fa sospitar que en aquella zona,
incloent-hi també fins la Sala de Santa Bàrbara
de Pruneres, s’hi poden portar a terme, a més
de l’esmentat cementiri, tota una sèrie d’infrastructures que poden ser molt perjudicials per al
territori. Entre elles també l’obertura d’alguna
pista forestal.
Tampoc ens agrada que gosin posar per nom “la
Vall del Silenci” a un indret que, de sempre, s’ha
dit Escales. Santuari de la Mare de Déu d’Escales
si fem referència al temple romànic. Si us plau,
intentem respectar els nostres noms de lloc. De
valls del silenci n’hi ha moltes, a l’Alta Garrotxa,
i volem que continuïn gaudint del silenci.
És evident que tot això no reactiva ni protegeix
els usos tradicionals, siguin rurals, folclòrics o
religiosos, de l’Alta Garrotxa. A més l’accés lliure
a la zona i el pas pels camins tradicionals també

es pot veure afectat si es realitzen tots aquests
projectes.
A part de les al·legacions ja presentades, també
ens posem a favor del manifest que han presentat les entitats Ovoxo, d’Oix, i Terra Aspra, de
Montagut i ens ajuntem a la seva RECOLLIDA
DE FIRMES. Passeu pel Centre i signeu en contra d’aquest projecte. Col·laboreu en la protecció
de l’Alta Garrotxa!!
MANIFEST EN DEFENSA DE L’ALTA GARROTXA
Les associacions a dalt esmentades del municipi
de MONTAGUT I OIX manifestem el nostre rebuig de l’anomenat “PROJECTE REFÓS D’UNA
ACTIVITAT INNÒCUA-VALL DEL SILENCI- proposat per l’entitat LA SALA i volem començar
una recollida de firmes perquè el projecte sigui
desestimat.
Les nostres raons són:
- Incompleix la Llei d’Urbanisme i les Normes
Especials del sòl no urbanitzable del municipi de
Al·legacions... 17

Montagut i Oix.
- Es tracte d’un macroprojecte, tal com es descriu a la web de LA SALA, que requerirà un seguit d’actuacions que SÍ que afectaran el medi:
carreteres ,edificis, equipaments, àrees recreatives... Recordem que es tractaria del primer cementiri ecològic i potser també serà el cementiri
més gran d’Espanya (es ven a àmbit internacional).

Aplec de
Sant Aniol
d’Aguja
Diumenge 11
de maig de 2008

- Estem davant d’una activitat econòmica privada amb ànim de lucre, encara que es vulgui
disfressar com una activitat altruista.
- No entenem com entitats polítiques i eclesiàstiques no s’hi han oposat amb fermesa i ja no
sabem si l’ALTA GARROTXA és una zona protegida (PEIN) o no.
- Volem una ALTA GARROTXA viva, molt viva,
on puguin viure i conviure propietaris, veïns,
excursionistes, caçadors, boletaires i qualsevol
persona que estimi la natura.
És per tot això que demanem el vostre suport,
mitjançant la signatura d’aquest manifest, i així
poder demanar a entitats públiques i privades
que es “mullin” i facin de l’ALTA GARROTXA
UNA ZONA PROTEGIDA DE VERITAT, per la
seva història, el seu paisatge, el seu romànic i el
seu valor ecològic.

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
18 Al·legacions...

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 a càrrec de Mn. Josep Riera, rector de Molló,
amb acompanyament musical i cant dels Goigs. Enl finalitzar la celebració, 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 Ramon Costejà.
• 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”.
Notes:
• L’organització prepararà un foc per a qui necessiti coure el dinar.
• 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 haurà 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 venta semarretes 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.
Aplec de Sant Aniol d’Aguja19

Cim del Aconcagua

de Sant Miquel de Campmajor marxem cap a
l´Argentina,concretament a Mendoza(una ciutat d’un milió i mig d’habitants molt a prop dels
Andes). Allà, a l’agència que ens programava l’expedició, van reunir-nos amb la resta de
l’equip: en Jaume de Barcelona, en Lluís del
país Basc, l´Andrew de Polònia i el bon amic
Sergio de Mèxic.

Aconcagua
Què us podria explicar d’aquesta muntanya?
És impressionant; amb una alçada de 6962m
és imprescindible un temps d’aclimatació; això
significa que has de passar-te allà uns vint dies
per fer el cim.
Però, potser que comencem per al principi, d’on
ens vénen les ganes de fer un cim tant llunyà?.
Des de fa molts anys en Jaume Planella, altres
amics i jo som aficionats a la muntanya i hem
assolit cims dels Pirineus i els Alps.
Fa tres anys ens vam engrescar a fer el Kilimanjaro, a Kènia, que té una alçada de 5895m. Llavors érem quatre amics que hi varem ascendir,
sense gaires dificultats respecte a l’alçada.
Tot ens va anar perfecte i, baixant d’aquella
muntanya ja estàvem planejant fer un altre cim
més difícil, i, mig en broma van plantejar-nos
l´Aconcagua com a possible nou repte.
Bé, doncs al cap de tres anys, ja ens tens embolicats en aquesta nova aventura: l´Aconcagua.
Però com sol passar en aquests casos no tots
hi vam podem anar, bé per raons personals o
laborals.
Així doncs el dia 9 de desembre de 2007 en
Jaume Planella de Banyoles i jo, Joan Darnés
20 Aconcagua

L’endemà, desprès de demanar el permís
d’entrada al parc (amb un cost de 200 dòlars)
ens dirigim al nostre primer destí: Penitentes a
2600m,una estació d’esquí on hi ha una mena
de refugis per menjar i dormir.
Al dia següent ens porten amb camioneta fins
a l’entrada del parc on comencem a caminar.
D’allà fins al camp base avançat de Confluencia
a 3300m transcorren unes 5 hores, aquí hi passarem tres dies per aclimatar.
L’ endemà, anem fins a plaza Francia a 4200m
on ens espera una de les vistes més espectaculars de l’Aconagua: la seva paret sud, amb una
alçada d’uns 3000m verticals de pedra i gel. Molt
poca gent és capaç de pujar per aquí. Impressionant!!! Tornada a Confluencia per descansar.
Un altre dia de descans que aprofitem fent una
excursió per la zona tirant fotos i descobrint llocs
nous que ofereixen molt bones sensacions.
L’endemà, de bon matí, comencem el camí al
camp base Plaza de Mulas a 4250m, hem de
passar per Playa Ancha: una explanada que no
s’ acaba mai; al final, una forta pujada que es
diu Cuesta Brava i ja hi som! desprès de caminar
unes vuit hores. Algun company ja comença a
notar la falta d’oxigen.
Desprès d’un dia de descans fem una pujada al
Cerro Bonete a 5005m.
L’endemà, descans per aclimatar-nos, ho aprofitem per a fer pràctiques amb els grampons en
una glacera. Fa tres dies que el cel està tapat i

mig nevant.
Avui fa molt sol i fem una primera pujada al camp
d’alçada de Canadà a 4880m per portar material
però tornem a baixar a Mulas per dormir.
Desprès d’un altre dia de descans per aclimatarnos sembla que ja pugem cap amunt de totes
totes. Més d’un ja estem cansats d’esperar;
anem a dormir a Canadà. L’endemà, pugem fins
a Nido de Cóndores a 5210m muntem les tendes i descansem.
Al següent dia, pugem fins l’últim camp d’alçada:
Berlín a 5780m són poques hores i pocs metres,
però aquí dalt la pujada requereix un gran esforç.
Ja és l’últim dia, ens llevem molt d’hora i comencem a pujar a les cinc del matí, a -20 graus
i completament fosc durant quasi dues hores,
tenim molta sort perquè desprès lluirà un dia
esplèndid amb molt de sol i gens de vent ( que
és el pitjor d’aquesta muntanya). Al cap de vuit
hores, a la una del migdia, com estava previst
pel guia, arribem a l’espera’t cim: sentim una
alegria impressionant i tots repartim abraçades.
Un temps preciós i un dia immillorable.

Els Andes

Aquesta muntanya no és difícil de pujar tècnicament, però si fa mal temps, que és el més normal, no hi pot pujar ningú. Hem tingut molta sort!
Només ens entristeix que dos companys a causa del mal d’alçada haguessin de tornar enrere
(hem sap molt greu Jaume Amat i Christian).
Tornem a dormir al camp de Berlín a 5780m.
I l’endemà, dia de Nadal, i nevant a tot drap,
baixem al camp Plaza de Mulas on ens obsequien amb unes pizzes boníssimes, quina
gana!!!!
Ja l’endemà i d’una bona tirada, marxem fins a
l’entrada del parc on ens espera la nostra camioneta per portar-nos fins a Mendoza, ja entrada la
nit. Dutxar-se a corre-cuita per anar al sopar d’
acomiadament, tota una festassa.
Un parell de dies més a Mendoza per fer turismo,
desprès a Iguazú per relaxar-se i…. cap a casa
que ja fa dies que els trobem molt a faltar.
Res més, només dir-vos que ha sigut una experiència inoblidable.
Joan Darnés Delós

DURANT L’ANY 2007 EN JOSEP GRAU I EL
SEU COMPANY VAREN ANAR ALS ANDES.
EN JOSEP diu que el més remarcable de la
petita expedició a l’estiu a la cordillera Blanca
dels Andes peruans és el següent: vaig estar
amb un company de Vacarisses. Vam assolir
els següents cims l’ISINCA, un petit 5000 molt
maco i és el que ens va costar més, a causa de
l’aclimatació. Ens vàrem dirigir al camp d’alçada
del TOCLARANJU, de 6.032 m, i per l’aresta
oest, difícil, vam arribar a dalt. El HUASCARAN
de 6.764 m, va ser un altre dels cims assolits,
ens va costar i agradar molt. EL PISCO de 5.775
m, un altre objectiu fet.
Els Andes 21

Les nostres seccions
Secció d’aplecs
i acampades
APLEC DE SANT BERNAT DE
MENTHON (Patró dels excursionistes)

Dissabte 26 d’abril de 2008
A les 20.30 hores

18è sopar (g)astronòmic:
Tema: Matemàtica i literatura
Ponent: Josep Pla i Carrera

al Santuari de la MARE DE DÉU DEL MONT

Divendres 9 de maig de 2008
Dissabte 17 de maig de 2008
ACAMPADA al Pla de Solls, sopar comunitari i
foc al camp

Diumenge 18 de maig de 2008
a les 10 del matí, SORTIDA A PEU des del Pla de
Solls fins al Santuari per assistir;
a les 12 del migdia a la MISSA SOLEMNE amb
cant dels goigs, amb la possible participació
(encara per determinar) de la Coral les Veus de
l’Estany.
a les 14 hores, DINAR al Pla de Solls, postres i
cafè comunitaris.
Acabat el dinar ESTIRADA DE CORDA, per petits
i grans i Cant dels Adéus.

Divendres 11 d´abril de 2008

Divulgació astronòmica
a l’escola Bora Gran de Serinyà i en acabar
“sortida de camp”

A les 21:00 hores. A la sala d’actes del Centre
Excursionista: Les trobades al centre.
Tema: LA LLUM DELS
Ponent: Antoni Raïch

ESTELS

Dissabte 13 de juny de 2008
A les 21:00 hores. A la sala d’actes del Centre
Excursionista: Les trobades al centre
Tema: ESTRELLES
Ponent: Pere Closes

VARIABLES

Dissabte 28 de juny de 2008.

CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA
Lloc: Sala d’actes del Museu Darder. Espai
d’interpretació de l’Estany Hora: 16:00
1 – Sol, planetes del nostre sistema solar, cometes i asteroides
2 – Lluna i eclipsis
3 – Aparells astronòmics: prismàtics i telescopis
4 – Vocabulari astronòmic: Galàxies, nebuloses,
supernoves, forats negres, Big-Bang,...
5 – Coneixement del cel i manipulació del planisferi
Al vespre: sortida de camp al Pla de Martís
Preu: Socis CEB 5 € , no socis 10 €
Mes informació: secretaria del Centre
Excursionista de Banyoles
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CURSOS
Escalada nivell 1

ACTIVITATS PELS JOVES
La Coordinadora de Lleure de Banyoles, amb
col·laboració amb l’Escola de Muntanya del Centre, organitza un casal d’estiu per a joves d’entre
13, 14 i 15 anys. Està previst realitzar-lo al juliol,
primera quinzena a les tardes. En aquest casal
es combinaran lleure i diferents disciplines de la
muntanya: escalada, descens de barrancs, orientació... (tot a nivell d’iniciació).
Interessats poseu-vos amb contacte amb l’emceb: escolamuntanyaceb@plaestany.net
Mes endavant, ja es repartirà propaganda del
casal per les escoles.

DONES A LA VERTICAL
El passat mes de març es va fer la reunió que
obria el cicle de sortides de tecnificació de via
llarga per a dones escaladores. La massificació
no va ser el fort de la reunió, totes sabem que
l’escalada és un esport en el qual les dones hi
anem entrant poc a poquet, però es va convertir en una trobada en petit comitè. Tot i així els
fitxatges es preveuen prometedors. El bon ambient que es va viure aquell dia ja assegura que
el projecte tira endavant i amb moltes ganes per
part de totes i per part de la direcció. Les sortides
s’efectuaran durant els dies 6, 19 i 20 d’abril,
17, 18 i 31 de maig, 1 de juny i s’acabaran els
dies 15, 16 i 17 d’agost. (S’aprofita el pont per
poder anar més lluny a escalar. De tota manera, aquest pont queda obert en dates i es podria
canviar en cas que TOTES les participants, reunides en assemblea, ho decidissin).
Si estàs, interessada, encara queden places, posa’t en contacte amb l’escola de muntanya.

El passat mes de març es va realitzar un curs
d’escalada nivell 1 d’iniciació a l’escalada esportiva. L’escola entén que és una gran errada no
publicar-ho en el passat butlletí i demana perdó
als socis. (Si esteu interessats a fer un curs d’escalada d’aquestes característiques de cares a
juny , juliol o agost, poseu-vos en contacte i se us
podria fer un curset individual o us apuntaríem
a la llista d’espera. De totes maneres, com cada
any, a la tardor en tenim previst un altre).

Escalada nivell 2
Aquest mes d’abril el curs d’escalada nivell 2
(Iniciació a la via llarga) es realitza en les dates:
3 sessió teòrica, 5, 12, 22 sessió teòrica, 26 i
27 i 10 i 11 de maig. L’escola entén que és una
gran errada no publicar-ho en el passat butlletí
i presenta solucions per als qui n’esteu interessats, oferint dates alternatives i doblant-lo al mes
de Maig.

PROPOSTES PASSADES PER AIGUA
ALS SOCIS
Ja fa dos estius que ens demanen un curs de
barrancs i mai no hem arribat a ser prou gent
per tirar-lo endavant... Aquest any, si vols aprendre a fer barranquisme i refrescar-te a diferents
engorjats del pre-pirineu, proposem anar un xic
més enllà de la Garrotxa i aventurar-nos cap a la
Serra de Guara, a Aragó. Aquesta atrevida proposta la podríem realitzar entre setmana aprofitant vacances(última setmana de juliol o primera
setmana d’agost) o caps de setmana (19 i 20,
26 i 27 de juliol) Si estàs interessat, posa’t en
contacte ben aviat ja que s’hauria de reservar
lloc al càmping..

RECICLEM MATERIAL
Si tens material d’escalada o alpinisme (tascons,
excèntrics, grampons, piolets...) que creguis que
ja no utilitzaràs mai més ja sigui perquè ja no t’hi
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dediques o perquè els has reemplaçat per uns
de més nous l’escola de muntanya els reciclarà i
els utilitzarà en els seus cursos.
Alhora, aquest material quedarà a l’armari del
Centre Excursionista per poder-lo deixar als socis
que vagin mancats de material.

PETITA PROJECCIÓ...
Dijous 10 d’abril a les 20.30 h, a la sala d’audiovisuals del Centre, projecció-recopilatori de Vies
2007 a càrrec de Josep Padrés i Anna Coll +
Ritmo Latino en la Cara Oeste (una escalada en
gel a la cara oest del Cerro Torre).

Dijous a dilluns dies 1, 2, 3, 4 i 5 de maig

ESTADA D’ESQUÍ DE
MUNTANYA  ALS ALPS
Contacte Josep Aliu /Tel. 972 58 26 25

Dissabte i diumenge 10 i 11 de maig

LA VOLTA D’ESQUÍ DE MUNTANYA AL
PERDIGUERO
Contacte Josep Grau / Tel. 651 737 486

Dissabte i diumenge 17 i 18 de maig

ESTADA D’ESQUÍ DE MUNTANYA I
ALPINISME ALS ALPS
Contacte Josep Aliu / Tel. 972 58 26 25

Dissabte, diumenge i dilluns 7, 8 i 9 de juny

Secció d’alta
muntanya

ESQUI DE MUNTANYA ALS ALPS
Contacte Josep Aliu / Tel. 972 58 26 25

Dissabte i diumenge 28 i 29 de juny
Dissabte i diumenge 5 6 d’abril

Sortida al - PIC’ALBA
amb esquis, raquetes
Contacte Josep Aliu / Tel. 972 58 26 25

Dissabte i diumenge 12 i13 d’abril

Alpinisme Fàcil Zona de Grau
Roig (Andorra)
Contacte Josep Grau / Tel. 651 737 486

Escalada cara NORT DE L’INFERN  
Contacte Josep Aliu / Tel. 972 58 26 25

Dissabte i diumenge 12 i 13 de juliol

CRESTES DEL CANIGÓ
Contacte Josep Aliu / Tel. 972 58 26 25

Dissapte i diumenge 26 i 27 de juliol

CRESTES DE LA MALADETA

Dissabte i diumenge 19 i 20 d’abril

Contacte Josep Aliu / Tel. 972 58 26 25

Excursió a la MALADETA

Mes de juliol

amb esquis o raquetes
Contacte Josep Aliu / Tel. 972 58 26 25

EXPEDICIÓ AL PAKISTÀ

Dissabte i diumenge 26 i 27 d’abril

Sortida d’esquí de muntanya a
la PUNTA ALTA
Contacte Josep Grau / Tel. 651 737 486
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Contacte Josep Grau / Tel. 651 737 486

Mes d’agost

EXPEDICIÓ AL CAUCAS
Contacte Josep Aliu / Tel. 972 58 26 25

Secció
excursionisme clàssic
MES D’ABRIL

Dissabte 5 d’abril de 2008

SANT ANIOL D’AGUJA- JORNADA DE
TREBALL
Cada any, quan s’acosta l’aplec, dediquem una
diada de treball per a condicionar l’entorn de
l’ermita de Sant Aniol i el camí d’accés. Així, per
a l’emblemàtica diada de l’Aplec, lluirà un paratge net i polit. Es farà dinar comunitari. Cal avisar,
com a molt tard, el 3 d’abril. Trobada a 2/4 de
8 del matí a Ca la Nita de Montagut. Interessats
contacteu a secretaria.

Diumenge 6 d’abril de 2008

CAMÍ DE ROCACORBA A PEUPODALLADA
Matinal de treball. Manteniment i perfeccionament de diferents trams del camí a peu de Rocacorba, recuperat pel nostre Centre.
Amb motiu del segon aniversari de la seva inauguració es prepararà un dinar comunitari per a
celebrar-ho. Per al dinar aviseu amb temps. Com
a molt tard el dia 3 d’abril. Gràcies. Contacteu
amb secretaria.

Diumenge 13 d’abril de 2008

L’ALTRE VESSANT DE LA SERRA
DE FINESTRES – SANT ANIOL DE
FINESTRESL’Associació d’Amics de la Serra de Finestres i
de l’entorn de Mieres ens preparan una caminada per la zona de Sant Aniol de Finestres. L’octubre del 2006 vam recórrer el vessant de Mieres.
En aquesta ocasió, la intenció és conèixer l’altre

vessant d’aquesta serra.
Itinerari: Sant Aniol de Finestres - Costabella Can Barretina - Iera del Boix - La Rovirota - La
Serradora - La Plana - Volcà de la Conagra - Sant
Joan de les Medes - Pas del Diable - Font dels
Socals - Cova dels Trabucaires - Sant Aniol de
Finestres. Vocal: Quim Oliver “xari”

Diumenge 20 d’abril de 2008

XXXI 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 Sadernes. 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”
MES DE MAIG

Diumenge 11 de maig de 2008

APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA
No us perdeu “...aquesta petita i bonica anada,
que amb ben poc delit es pot fer molt bé” (tal
com diu la cançó). Vegeu programa a part.

Dissabte 17 de maig de 2008

TAGA ,UN CIM EMBLEMÀTIC DEL
RIPOLLÈS
Ascenció al cim d’aquesta muntanya emblemàtica del Ripollès. Us oferim un itinerari gens
habitual. Circular i des de Ribes de Freser. Per
tant amb bastant de desnivell. Cal preparar les
cames per fer pirineu!
Itinerari: Ribes de Freser- el Ras – plans de Conivella- serra de Conivella- Taga ( 2038m)- collet
de Comallonga- coll de Jou- la Portelleta- pla
del Dois- serrat dels Oriols- la Portella- el Serrat
Roig- Bruguera- Perramon- els Estrets- Colònia
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Fàbregues- Ribes de Freser. Vocals: Òscar Planas i Quim Oliver “xari”
MES DE JUNY

Dissabte 7 de juny de 2008

PELS CONFINS DEL RIPOLLÈS I EL
BERGUEDÀ
Caminada per les serralades que formen la capçalera del riu Llobregat, i que limiten al nord amb
les valls de Tosses i Planoles.
Aquesta excursió ens portarà per un sector on
no anem fa força temps. No té cap dificultat
especial, només cal estar acostumat a caminar.
Bon calçat, motxilla, aigua, menjar i abrigalls per
si de cas, encara que per l’època de l’any estiguem temptats d’anar lleugers de roba.
No oblideu càmera fotogràfica i prismàtics: hi ha
una bona part de la caminada per carena, amb
molt bones vistes.
Horari aproximat: unes 5 hores i mitja. Desnivell
acumulat: 1000 metres.
Itinerari: Castellar de n’Hug – coll de La Creueta
– La Creueta (2.064m) – Pedra Picada (2006m) –
Coll de la Bona – Fontetes de Meians – Sant Joan
de Cornudell – Castellar de n’Hug. Guiatge: Joan
Surroca i Paco Torres - vocal: Quim Oliver “xari”
MES DE JULIOL

Dissabte i diumenge dies 5 i 6 de juliol
de 2008

REFUGI DE L’ESTANY FORCAT (Alta

port de l’Arbella.
Excursió per a gent acostumada a caminar per
alta muntanya amb algun pas on caldrà posar
les mans.
Cal estar en possessió de la tarja de federat modalitat C.
Cal fer la inscripció i paga i senyal de 20 euros
a la secretaria del centre. Data límit el 6 de juny.
Vocals: Joan Coll i Dolors Hugas

P E R Ú - 2008
La secció d’excursionisme està preparant una
estada al Perú per aquest estiu pels vols de finals d’agost-setembre amb la finalitat d’aconseguir pujar diversos cims de 5000 i 6000 m a la
zona de la Serralada Blanca, com els cims del
Urus, Ishinca i Tocllaraju (6032m) a la Quebrada
Ishinca, el Chopicalqui 6354 m, o bé el Copa
(6188 m)
Com aclimatació es proposa fer un tresc de 8-10
dies concretament al HuayHuash, una compacta serralada de tan sols 30 Km de longitud però
potser la més esplèndida de tots els Andes peruans. Són molts els que consideren el seu tresc
com un dels més bonics del mon. Tot i no tenir
dificultats tècniques remarcables, bona part del
seu recorregut supera els 4000 m i s’hi troben
colls de 5000 m que el fa exigent i dur. També es
pujarà un cim, el Pumarini de 5.300 m. Per això
caldrà una molt bona preparació.
Una vegada acabat el tresc ens traslladarem a la
Serralada Blanca per tal de fer els cims. Per les

Arieja –Andorra)
Excursió de dos dies i amb pernoctació al refugi
més alt de l’Arieja, el de l’Estany Forcat a 2445
m. El Dissabte, sortint de l’Estació d’Arcalís, pujarem al pic de Tristaina (2876 m) i arribarem al
refugi a sopar i dormir. El diumenge anirem fins
al pic de l’Aspre (2744 m) i tornarem passant pel
26 Les nostres seccions

Chopicalqui

persones que decideixin no pujar a un 6000 m,
podran arribar fins el camp base.
Es programaran una sèrie de sortides d’entrenament per abans de marxar cap a Perú

La nostra companya de secció Paquita Dorca
de Figueres exposarà a la sala de la Rectoria de
Pontós del 15 de Març al 30 d’abril de 2008. El
títol de l’exposició es “PONTÓS I FLORS”.

Trobareu més informació a la pàgina Web
del Centre dins l’activitat de “Senderisme”,
a la secretaria del Centre, amb en Joan Coll
(tel 972.572981) o amb Quim Oliver-Xari (tel
972581084).

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.

La data màxima d’inscripció serà el dimecres 16
d’abril.

Secció
de Fotografia
El passat mes de Febrer varem tenir el primer
contacte amb la direcció del Museu Darder per
tal de demanar la sala polivalent per l`exposició
de fotografies del concurs que volem dur a terme conjuntament amb el Club Natació de Banyoles.
Es tractarà d’una BIENNAL. Es proposaran dos
temes i es lliuraran dos premis, l’un atorgat per
el Centre amb el tema MUNTANYA i l’altre per el
Club Natació amb el tema ESPORTS D’AIGUA.
Varen assistir a aquesta reunió els presidents del
Centre i del Club Natació, Srs. Lluís Juan i Garganta, Joan Antón Abellàn i Jaume Vilalta vocal
de la secció de fotografia.
En el moment del tancament del butlletí i a falta
de dues setmanes per començar el 10è curset
de fotografia “CLICS”, ja hi ha inscrites 14 persones, hem tingut algun any que hi ha hagut
repetidors, alumnes que si han trobat a gust i
volen seguir tenint contacte amb nosaltres i any
darrera any refrescar la memòria, tenir nous al·
licients per seguir millorant i gaudint de la seva
afició, la fotografia.

El proper dia 28 de març tindrà lloc la cloenda
dels diferents tallers de la nostra Escola de Belles Arts, en la seva 27a edició.
Aquest any, si bé l’assistència no ha acomplert
del tot les nostres expectatives, amb un total de
68 alumnes inscrits als diferents tallers, que han
set presents amb regularitat a les hores lectives,
ens donem per satisfets.
Als tallers de pintura i ceràmica s’estan preparant uns treballs de molta qualitat, sobre temes
florals, que s’exposaran a la Sala del Centre Excursionista, del 30 de maig al 1er de juny, coincidint amb la tradicional EXPOSICIÓ DE FLORS
que cada any té lloc a la nostra ciutat.
S’ha previst iniciar el proper curs de la nostra
Escola, que serà el 28è, el dia 1er d’octubre
d’enguany. Podeu fer les preinscripcions fins el
31 de juliol i a primers de setembre sortiran els
programes amb detall dels tallers i professors.
Volem agrair als alumnes la seva confiança, i
als professors el seu entusiasme i la seva dedicació, i a l’AJUNTAMENT DE BANYOLES la seva
valuosa ajuda que fa possible la continuïtat de la
nostra Escola.
Fins el proper curs 2008-2009
Rafel Cuenca i Juncà
Vocal de l’Escola de Belles Arts
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Secció colla de
pa sucat amb oli
Diumenge 13 abril 2008

Excursió entre Torroella de
Montgrí i l’Estartit, passant pel

geu el programa de l’aplec)

Diumenge 15 de juny de 2008

Excursió al Puigsacalm, des del
coll de Riufred. Aquesta excursió ens permetrà
pujar al cim per una vessant molt desconeguda.
Sortida, des de l’aparcament dels supermercats,
a les nou del matí.

castell del Montgrí i l’ermita de Santa Caterina.
Sortida a les nou del matí, des de l’aparcament
dels supermercats de Banyoles.

JULIOL 2008. Data pendent de concretar.

Diumenge 11 de maig de 2008

Anirem a fer una volta per la serra de Caret, entre la vall de Mentet i la vall de Carança

Com cada any, hi ha l’Aplec de Sant Aniol. (ve-

Projecció de diapositives
Dijous 10 d’abril de 2008

AUDIOVISUAL, PROJECCIÓRECOPILATORI DE VIES 2007
a càrrec de Josep Padrés i Anna Coll + Ritmo
Latino en la Cara Oeste (una escalada en gel a
la cara oest del Cerro Torre). / Hora i lloc de la
projecció: a les 20.30 al local del Centre de Excursionista Banyoles - EMCEB -

Divendres 23 de maig de 2008

UN CAMP DE SOLIDARITAT A SAN
FRANCISCO JAVIER (EL SALVADOR)         
“Juntament amb cinc companys, vaig poder participar durant el darrer juliol en un dels camps
que l'ONG "Setem" organitza cada estiu. M' ha
semblat oportú fer una xerrada que s’acompanyarà de diapositives per tal de poder-vos transmetre aquesta vivència. No es tracta d’oferir
una visió paisatgística del país; més aviat s’intentarà transmetre l’experiència personal i l’apropament envers una altra realitat diferent i plena de
contingut humà. Coneixereu en quines activitats
participàvem, amb quines persones convivíem
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i com portàvem aquesta experiència. També,
per si no en teniu massa idea, us podré fer una
pinzellada del que suposa la participació en
un camp de solidaritat”. Lluís Duran / Hora i lloc
de la projecció: A les 22h, al local del Centre Excursionista de Banyoles.      

Divendres 13 de juny de 2008

Projecció MONGÒLIA,
EL PAÍS DEL CEL BLAU
Farem un recorregut per un país sorprenent,
amb paisatges que van des de la gran estepa,
fins boscos frondosos, passant pel desert i arribat a zones d’alta muntanya.
Un país on les tradicions culturals han mantingut vives les arrels i els seus habitants continuen
movent-se amb cavall o camell mentre busquen
menjar pels seus ramats o un nou lloc per traslladar la seva ger.
Us convidem a descobrir aquest poble i la seva
gent. / Hora i lloc de la projecció: a les 22h., al
local del Centre Excursionista de Banyoles a càrrec de Xavi Batchellí i Neus Santiago.

RESUM D’ACTIVITATS
MES D’ ABRIL 2008
Dissabte 5 d’abril de 2008: SANT ANIOL
D’AGUJA- JORNADA DE TREBALL. Cada any,
quan s’acosta l’aplec, dediquem una diada de
treball per a condicionar l’entorn de l’ermita de
Sant Aniol i el camí d’accés. - Secció d’ excursionisme clàssic Dissabte i diumenge 5 i 6   d’abril de 2008:
Sortida al - PIC’ALBA amb esquís, raquetes
contacte Josep Aliu tel. 972 58 26 25 - Secció
d’alta Muntanya Diumenge 6 d’abril de 2008: CAMÍ DE ROCACORBA A PEU-PODALLADA Matinal de treball,
manteniment de diferents trams del camí a peu
de Rocacorba. -Secció d’ excursionisme clàssicDijous 10 d’abril: AUDIOVISUAL, PROJECCIÓRECOPILATORI DE VIES 2007
a càrrec de Josep Padrés i Anna Coll + Ritmo
Latino en la Cara Oeste (una escalada en gel a
la cara oest del Cerro Torre). Hora i lloc de la
projecció: a les 20.30 al local del Centre Excursionista de Banyoles - EMCEB Divendres 11 d’abril de 2008. Divulgació astronòmica a l’escola Bora Gran de Serinyà i en acabar “sortida de camp” - Secció d’astronomia Dissabte i diumenge 12 i 13 d’abril de 2008:
Alpinisme Fàcil Zona de Grau Roig (Andorra) contacte Josep Grau. Tel. 651737486 - Secció d’alta Muntanya Diumenge 13 d’abril de 2008:
L’ALTRE VESSANT DE LA SERRA DE FINESTRES - SANT ANIOL DE FINESTRES. L’Associació d’Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn
de Mieres ens preparen una caminada per la
zona de Sant Aniol de Finestres. - Secció d’excursionisme clàssic EXCURSIÓ ENTRE TORROELLA DE MONTGRÍ

I L’ESTARTIT, passant pel castell del Montgrí i
l’ermita de Santa Caterina. Sortida a les nou del
matí, des de l’aparcament dels supermercats de
Banyoles. - Secció Pa sucat amb oli Dissabte i diumenge 19 i 20 d’abril de 2008:
Excursió a la MALADETA  amb esquís o raquetes
Contacte Josep Aliu -Secció d’alta Muntanya Diumenge 20 d’abril de 2008: XXXI EMBARDISSADA. Participació en aquesta popular caminada organitzada pels companys del Centre
Excursionista d’Olot - Secció d’excursionisme
clàssic Dissabte 26 d’abril de 2008. A les 20:30 hores.
18è sopar (g)astronòmic: Tema: MATEMÀTICA I
LITERATURA Ponent: Josep Pla i Carrera - Secció d’astronomia Dissabte i diumenge 26 i 27 d’abril de 2008:
Sortida d’esquí de muntanya a la PUNTA ALTA
Contacte Josep Grau - Secció d’alta Muntanya -

MES DE MAIG 2008
Dijous a dilluns dies 1, 2, 3, 4 i 5 de maig de
2008: ESTADA D’ESQUÍ DE MUNTANYA  ALS
ALPS Contacte Josep Aliu - Secció d’alta Muntanya Divendres 9 de maig de 2008: A les 21:00 hores. A la sala d’actes del Centre Excursionista:
Les trobades al centre. Tema: LA LLUM DELS
ESTELS Ponent: Antoni Raïch - Secció d’astronomia Dissabte i diumenge 10 i 11 de maig de 2008:
LA VOLTA D’ESQUÍ DE MUNTANYA AL PERDIGUERO Contacte Josep Grau - Secció d’alta
Muntanya Diumenge 11 de maig de 2008:
APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA No us perdeu
“...aquesta petita i bonica anada, que amb ben
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poc delit es pot fer molt bé” (tal com diu la cançó). Vegeu programa a part. - Secció d’excursionisme clàssic Com cada any, hi ha l’Aplec de Sant Aniol. (vegeu el programa de l’aplec) - Secció Pa sucat
amb oli Dissabte 17 de maig de 2008: TAGA ,UN CIM
EMBLEMÀTIC DEL RIPOLLÈS. Ascenció al cim
d’aquesta muntanya emblemàtica del Ripollès
- Secció d’ excursionisme clàssic Dissabte i diumenge, 17 i 18 de 2008 :

Dissabte 13 de juny de 2008: A les 21.00 hores. A la sala d’actes del Centre Excursionista:
Les trobades al centre Tema: ESTRELLES VARIABLES Ponent: Pere Closes - Secció d’astronomia Diumenge 15 de juny de 2008: Excursió al
Puigsacalm, des del coll de Riufred. Aquesta excursió ens permetrà pujar al cim per una vessant
molt desconeguda. Sortida, des de l’aparcament
dels supermercats, a les 9h del matí. - Secció Pa
sucat amb oli -

APLEC DE SANT BERNAT DE MENTHON (Patró
dels excursionistes) al Santuari de la Mare de
Déu del Mont - Secció d’ aplecs i acampades -

Dissabte 28 de juny de 2008: CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA. Lloc: Sala d’actes del
Museu Darder. Espai d’interpretació de l’Estany
Hora: 16:00 - Secció d’astronomia -

ESTADA D’ESQUÍ DE MUNTANYA I ALPINISME
ALS ALPS Contacte Josep Aliu - Secció d’alta
Muntanya -

Dissabte i diumenge 28 i 29 de juny de 2008:
Escalada cara NORT DE L’INFERN. Contacte Josep Aliu - Secció d’alta Muntanya -

Divendres 23 de maig: UN CAMP DE SOLIDARITAT A SAN FRANCISCO JAVIER (EL SALVADOR)  Xerrada i projecció de diapositives a càrrec de Lluís Duran. Hora i lloc de la projecció:
A les 22h, al local del Centre Excursionista de
Banyoles.      

MES DE JULIOL 2008
Dissabte i diumenge dies 5 i 6 de juliol de
2008: REFUGI DE L’ESTANY FORCAT (Alta Arieja -Andorra) Excursió de dos dies - Secció d’
excursionisme clàssic -

MES DE JUNY 2008
Divendres 13 de juny de 2008: Projecció MONGÒLIA, EL PAÍS DEL CEL BLAU
Hora i lloc de la projecció: a les 22h., al local
del Centre Excursionista de Banyoles a càrrec de
Xavi Batchellí i Neus Santiago.
Dissabte 7 de juny de 2008: PELS CONFINS
DEL RIPOLLÈS I EL BERGUEDÀ. Caminada per
les serralades que formen la capçalera del riu
Llobregat, i que limiten al nord amb les valls
de Tosses i Planoles. - Secció d’ excursionisme
clàssic Dissabte, diumenge i dilluns 7, 8 i 9 de juny
de 2008
ESQUÍ DE MUNTANYA ALS ALPS Contacte Josep Aliu - Secció d’alta Muntanya 30 Resum d’Activitats

Dissabte i diumenge 12 i 13 de juliol de 2008:
CRESTES DEL CANIGÓ ---Contacte Josep Aliu
- Secció d’alta Muntanya Dissabte i diumenge 26 i 27 de juliol de 2008:
CRESTES DE LA MALADETA -Contacte Josep
Aliu - Secció d’alta Muntanya -

PER A MES INFORMACIÓ DE
LES ACTIVITATS DEL CENTRE
EXCURSIONISTA CONSULTEU LA PÀGINA
WEB DEL CENTRE
www.centreexcursionistabanyoles.org

Font del Ginestar
Aquesta font del municipi de Porqueres es troba situada prop de la carretera
de Pujarnol, després del trencall de Can Gelada i poc després de creuar el
Matamors. Estructura de dos brocs de pedra i un bassi rodó. El conjunt consta
de tres brancs, una petita tauleta rodona de pedra i l’habitual plàtan, que de
lluny ens indica l’existència de la font. Té una inscripció de l’any 1933 “Font
del Ginestà. M.F.”. Sol rajar poc.

a Pujarnol

el Matamors

Font del Ginestar

a Can Gelada

a Banyoles

Fonts més properes: font de Can Sotirà o de l’Aixeta, font de Can Sopa, font de Morrofred, font de la
Tria, font Catalunya, font de l’Om, font del Vidre, font del Salt del Molí, font de Can Jaldeus.
La Font 31
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