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Riu Gurn (Garrotxa)
Foto Pere Aurich

Despertar a les Balmes d’Uja.”foto: Pere Pagès

Vistes de Sant Aniol
(segona i última part)

En el passat butlletí us vaig escriure la crònica
referent a l’excursió “Vistes de Sant Aniol” que
va tenir lloc el 19 de gener. El següent cap de
setmana, dies 26 i 27 de gener, es va fer l’opció
de dos dies sota el mateix títol i mateixa intenció. Ara us l’explicaré. Ho faré de manera més
resumida ja que molts dels llocs visitats són els
mateixos del dia 19. Malgrat això l’itinerari i les
vivències van ser prou diferents.
Érem a Sant Aniol. Una colla de 15 excursionistes. Ens aixecàvem amb el cul fred d’havernos assegut per esmorzar a les parets baixes de
davant l’ermita. Si en l’excursió d’un dia vam
coronar la vall girant de dreta a esquerra, en
aquesta ocasió ho vam fer al revés. En el sentit
de les agulles del rellotge. Cap a Can Barrufa,
casa en ruïnes colgades de bardisses. I cap a la
castanyeda del bac de Can Barrufa, on vam admirar, tocar i retratar els monumentals castanyers. Vam travessar les Jaces Veies per enfilar
el camí cap a Coll Joell, per cert, força brutot.
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Ja abans d’arribar al propi coll començàrem a
gaudir de les vistes sobre Sant Aniol, sempre
arran de sobre cingle. Lleixa espectacular. Més
fotografies. Saltem el coll i passem al solell. I
que en feia de sol!! Ens feia oblidar ràpidament
la glaçada que havíem trepitjat a les 8 del matí
al prat del Molí de Sant Aniol. Aquest camí, per
aquesta banda, també és força malmès. Té alguna llaçada perduda i una petita esllavissada
pot fer despistar la direcció. En arribar al camí
del Salt de la Núvia ens vam disposar a anar
enrere. Cosa que sempre empipa un xic. Però
l’objectiu s’ho va valer. Vam recular per enfilar
la Lleixa Closa. Al capdamunt de la lleixa vam
arribar al peu d’un cingle. Tal i com diu el seu
nom , la lleixa queda tancada. Però el cingle
té una sorpresa. Un forat arran de terra. Ens
hi fiquem. Ens cal anar de quatre grapes i, en
algun punt, estirats. Fem un trajecte d’uns 15
metres aproximadament i arribem al seu final.
Aquell forat té sortida a la llum!. És una finestra natural sobre sant Aniol. Estem penjats
enmig d’un cingle. Paret per amunt i paret
per avall. Al·lucinem! Sens dubte el mirador
de Sant Aniol més curiós. Desférem camí . I
després cap a la Quera i Talaixà. Passat Talaixà, i abans del coll de la Torre, prenguérem el
camí de la Dolceia que ressegueix la lleixa de
Ventolà. Cap a la part de dalt vam dinar en una
clariana al bosc, gaudint de l’escalfor del sol
d’hivern. Havent dinat ens arribàrem al proper
mirador de la Dolceia. Altíssim!! És el cim del
cingle de sobre coll Joell. Sant Aniol s’anava
tornant petit. Anàvem pujant i, tot i que anàvem fent llargs desplaçaments cap a l’esquerra, sempre tornàvem a la dreta per enllaçar un
nou mirador que , de fet, es troba a la mateixa
vertical que els altres, però més amunt. En arribar a la lleixa de la Balmeta vam descartar el
mirador de prop del coll del mateix nom. Ens
vam voler assegurar la llum del dia per a les
talaies de més alçada. Cap al Cortal i cap a la

Creu de les Marietes. Les Marietes és un cim
ben emboscat, sense vistes, i no hi vam acabar
de pujar. Però sí que vam baixar uns metres per
la seva carena de llevant perquè allà sí que hi
ha un bon mirador sobre Sant Aniol. Tornàrem
a pujar, ara per un bonic camí de fageda que
flanqueja la Creu de les Marietes per l’obaga.
Vam arribar al pla d’en Quera i ens dirigírem
cap al collet de l’Arç. Des d’aquí vam pujar
el punt més alt de l’excursió: el puig de Sant
Marc. Queixal de roca. Personalment puc dir
que és el cim que m’agrada més d’aquesta comarca. Potser perquè és un cim petit i discret.
Amb molt bona vista. En dies clars es veu el
mar. Des de dalt també vam poder veure la vista més enlairada de sant Aniol. Valgue’m Déu
que petit que es veia! Allà havíem esmorzat?
De fet ja ens va costar hores d’arribar allà dalt.
Vam berenar i de seguida vam poder gaudir de
la posta de sol. En un cel net i polit de núvols.
Feia fred. Però anàvem abrigats i s’aguantava
bé. Ens hi vam quedar una bona estona. Volia
que veiessin un color verd que es veu cap al
lloc on es pon el sol. Sí, sí!! No em creieu?
Quan ja es fa fosc i el cel pren negror, encara
es manté un rogenc i un taronja entre el negre
i l’horitzó. I de vegades, entre aquest taronja i
el terra s’insinua un color lleugerament verdós.
No el van veure. Reconec que aquell dia no va
ser molt marcat però espero que en una altra
ocasió ho observin. No em va saber greu .Al
cap i la fi ja sabia que em deixarien per boig.
Arran de fosc i amb els frontals al front ens
enfonsem a la nit cap a les Balmes d’Uja, on
tenim previst de dormir-hi fent bivac. A mitja
baixada vam tenir alguna dificultat per trobar
el camí. Un arbre gros jeia al bell mig (potser
dormia?) i en superar-lo no vèiem traça. Però
va ser qüestió de pocs minuts. Poc a poc vam
arribar a l’esplèndida raconada de les Balmes
d’Uja. La font encara rajava tot i que menys
que la setmana anterior. Els uns buscaren lle-

nya, d’altres ja encengueren el foc , d’altres els
fogonets. Buscar “habitacions” per a dormir,
canviar-nos les semarretes molles de suor...Sopes i carn a la brasa ens van refer a tots. I galetes, xampany, ratafia... I un parell de cançons
i infusions. Algú es va prendre “orfidal” i es
va posar al sac pitant, per por que l’efecte del
somnífer el deixés estès abans d’hora. La llum
tènua del foc il·luminava la roca del sostre de
la balma. Cada vegada menys perquè s’anava
apagant. Aquella claror blanca que feia estona
que s’intuïa rere el Bassegoda va resultar ser de
la lluna. Gairebé plena. Des del punt on érem
la vam veure sortir just del cim del Bassegoda.
Ben bé de darrere el seu cim en forma de nas.
Va sortir ràpid. Les exclamacions de sorpresa i
admiració dels que estàvem desperts eren en
veu alta. Eren moments preciosos i únics. De
seguida la lluna es deixà anar de la muntanya i
va volar cel amunt. Viatjà tota la nit . Vam tenir
la sort que la seva claror ens despertava de tant
en tant i així ens podíem adonar que la nit era
molt bonica.
Fins que no va clarejar no ens vam aixecar.
Aquest era el tracte fet a l’hora de sopar. Tornar a fer les motxilles va costar. A muntanya,
sempre costa més de fer-hi cabre les coses que
no pas quan la fas a casa. Deixàrem enrere les
estimades balmes. Fins al pujant d’en Llebre
vam repetir l’itinerari del dia 19 però en sentit invers. Això vol dir: collet de la Portellera,
obaga de sa Noguera, pla d’en Barrufa, clot de
les Puces, feixes de Can Llebre (mossec i trago) i pujant d’en Llebre. No calia passar per
aquest pujant però alguns dels participants,
en saber que era tan a prop, van voler veure’l.
El vam baixar i tornar a pujar. Per sobre del
pujant d’en Llebre vam enllaçar amb el camí
dels Boixos. El seguírem cap al sud. En arribar
a una clariana ens desviàrem uns metres avall
per treure el nas per sobre unes roques. Vista
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impressionant de Sant Aniol de la part de l’absis. Aquesta va ser l’última. Ja en teníem una
bona col·lecció. El camí ens va fer flanquejar
el caient de migdia del puig del Brull. Renoi!
Quin camí més maco! Al pla Ballador comuniquem amb un altre camí monumental, el camí
de les Canals. El seguírem cap a la font del
Sant. Només gotejava i en prou feines. Però el
bassi era ple d’aigua neta. Passada la font vam
deixar el camí de la Muga i vam anar baixant,
per un camí estassat pels companys de Sant
Llorenç, cap al torrent de la Comella. I pujar
per l’altre costat cap a Can Boac. Desagradable
presència la del seu estadant okupa. Un home
que es fa amo d’aquell terreny i que s’enrabia
que hi passem i li fem soroll. Per a ell xerrar
entre nosaltres ja és fer soroll. I s’empipà que
dinéssim allà a dos o tres cents metres, no només perquè ens sentia sinó perquè li xafàvem
les farigoles. Vam tenir el seny de no discutir-hi
i de dinar sense dir ni piu o xerrar en veu baixa.
Però creiem que s’hauria de fer alguna cosa .
Quan aquest home se li espatlli tant sols una
mica més la tussa, vindrà dia en què hi pot
haver algun enfrontament amb algun grup que
passi per allà i pot passar una desgràcia. Esperem que no s’arribi aquí.
El camí de Girans és agradable de fer perquè
és ample i planer. Després ja podíem fer-la petar en veu alta i deixar blau el personatge llampat. Per sota el coll Roig vam començar una
decidida baixada, també per bon camí, cap al

No ens van fer falta els llums frontals. El GPS
ens deia que en els dos dies havíem acumulat
2200 m de desnivell de pujada i unes 11 hores
efectives de marxa.
Tan de bo que aquelles excursions del mes de
gener serveixin per a conèixer més la vall de
Sant Aniol . I també la nostra Entitat i la gent
que la va arriar. Vam recordar una miqueta les
il·lusions i feines faraòniques de la gent del
Centre que fa 50 anys va restaurar l’antiga rectoria com a Refugi. Ells ens van deixar un bon
exemple i un bon record.
Ara fa 25 anys que el Centre va tancar definitivament el Refugi. Primera causa, la manca
d’entesa amb els nous propietaris de la vall. I
la segona, les bretolades que sovintejaven cada
setmana.
El que va ser un somni fet realitat ara és abandó
total. La ruïna plana sobre l’entranyable edifici.
Però seguint l’exemple d’aquella gent podem
tornar a reeixir la seva il·lusió en nosaltres. I
pensar en un nou refugi a Sant Aniol. Fem-nos
nostra aquella frase de l’Anton Prat (segon president del Centre) en un dels seus escrits que
vam llegir aquell dies: “la labor no és pas fàcil.
Ara és un projecte, però amb decisió i voluntat tot
arriba, el Refugi de Sant Aniol es convertirà en
realitat”. Una frase de l’any 1956, de quan tot
just es començava a parlar de l’empresa, que
avui torna a ser bona. No hi ha res impossible.

Vist des d’aquí, des del Sant Marc fins al puig

El nom de la Lleixa Closa ens diu que aquesta
lleixa no té sortida, és tancada. Però no és cert.
Vam veure que hi ha un forat per a la llum. Una
llum per la qual podríem sortir. Tot i que això impliqui aprendre a volar.

del Brull ningú diria que hi ha camí. I quins ca-

Quim Oliver Tarradas “xari”

camí de Sant Aniol. I en aquelles primeres clapisses ens vam sorprendre nosaltres mateixos.
Podíem veure bona part del nostre recorregut.

mins!!. Ens sentírem satisfets. Arribats a l’entranyable camí i riera de Sant Aniol sols ens
va faltar de tornar avall fins al pont de Valentí.
Eren les cinc de la tarda quan hi vam arribar.
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Aplec de Sant Aniol d’Aguja 2008
Després de molts temps de preparar amb il·
lusió i amb alguns camps de treball per tal de
tenir en condicions l’ermita i el seu entorn més
inmediat, es va portar a terme una nova edició
de l’aplec en honor al patró d’aquesta encinglerada vall d’Aguja, la qual, com és ben sabut,
també s’anomena “dels Francesos” per la participació de gent d’aquest estat a l’aplec. Per
la seva llunyania, la inaccessibilitat, la tradició
i la pròpia història, és un dels esdeveniments
més emblemàtics del territori i on ens retrobem, des de temps immemorable, gent d’ambdues vessants dels pirineus.
Enguany, la pluja ja marcava una diada atípica
i on els dubtes eren varis, des de si es podria
portar a terme; o si s’hauria de fer una part
allà i l’altra a Montagut a un local social, tal i
com preveien els mateixos programes; o bé si
s’hauria de dir la Missa a Sadernes i la resta a
Montagut, o bé que es podria desenvolupar tot
allà mateix.
L’aplec de sant Aniol, des de fa molts temps
que se celebra el diumenge de Pentacosta, o
segona Pasqua, i per tant enguany fou el dia
11 de maig. De bon matí, tal i com estava previst, reunits a Montagut part de l’organització:
Centre Excursionista de Banyoles i l’associació
Terra Aspra de Montagut, i connectats via telèfon amb el centre excursionista de sant Llorenç
de Cerdans, vàrem decidir pujar a sant Aniol
i celebrar la Missa allà i acabar la celebració
festiva al local social de la Mancomunitat de
caçadors de Montagut, que molt gentilment
ens havien deixat. I així es va fer.
Les fortes pluges de la nit havien fet créixer
la riera i per tant arribar a l’ermita fou més
complicat, més que res per la volta amb puja-

da inclosa que es va haver de fer. Es va haver
d’optar pel pont de Valentí, la Muntada i anar a
buscar el camí del Salt de la Núvia.
A sant Aniol, no es pogué pujar a Clarioles a
esperar la petita representació de catalans del
nord que havien volgut seguir la tradició i per
tant venien a peu de la Muga. La resta de la
Catalunya nord ( més de trenta) vingueren amb
bus fins a Sadernes. Tot i així, però, sense perdre’s la pujada a sant Aniol.
Els que vingueren per Clarioles ( una dotzena)
tingueren el problema de la riera de darrera
l’ermita que, sense cap palanca elevada, travessar és del tot impossible, ni que volguessin
fer una marrada gran. Per aquest motiu, alguns
dels presents a sant Aniol, en veure’ls arribar,
no s’hi pensaren gens i traient-se els pantalons
es ficaren a la riera per col·locar una molt precària palanca que ja s’havia posat anteriorment
a les pluges però que aquestes havien tret de
lloc. Malgrat tot, era impossible passar sense
mullar-se. Un fet que avui podem explicar com
aventura però que podia haver estat lamentable, ja que la força de l’aigua podia haver-se
guanyat alguna vida humana. Tal i com va dir
el Sr. Nivet, un company de la Catalunya nord i
sens dubte el més veterà allà present, tant pel
que fa a l’edat com d’anys de participació a la
diada; sant Aniol avui ha fet un miracle.
Resolt el problema de l’aigua, es procedí a la
celebració litúrgica en honor al patró, presidida
pel rector de Molló, gran amant de la muntanya
i que any rera any ens vol acompanyar a aquesta fita anual. La celebració va comptar, com
sempre, amb l’acompanyament musical del
grup Quartajusta que, en finalitzar, va realitzar
un entranyable concert. Acte que fou aplaudit
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efusivament per tots els assistents.

dels Adéus.

Després de tot això, era hora de la tornada i la
pluja, que havia fet una petita treva, ja tornava a ruïnejar. Satisfets per la gran quantitat de
persones que havien acudit a sant Aniol, prop
d’un centenar, fet que s’ha de considerar, per
les condicions metereològiques, d’èxit rotund.

Malgrat, doncs, haver estat una diada aigualida, el contingut de l’aplec fou del tot positiu i
amb les esperances que al pròxim any es pugui
portar a terme íntegrament als paratges de sant
Aniol. Queda, entre altres, el record de veure
una vall verda, amb una riera que feia goig de
veure i sentir, i un aplec ben viu on la metereologia ben poc pot influir. Plogui o faci sol,
per la diada a sant Aniol hi ha gent. Aquesta
és la força que s’ha anat transmetent, de pares
a fills. Això ho confirma, a més de l’assistència
general de públic, la presència de mainada a
qui també els seus pares varen voler ensenyar
aquesta grandesa, aquesta força.

La petita representació de catalans del nord
que havia vingut des de la Muga, va haver de
tornar a passar la riera i enfilar camí amunt,
molls però satisfets d’haver pogut seguir amb la
tradició. En aquest grup hi era present el batlle
de sant Llorenç de Cerdans. Els que hi pujàrem
des d’aquesta banda del Principat, camí avall
i sense entretenir-se massa que la pluja ja feia
presència i a Montagut ens esperaven els que
no s’havien atrevit a pujar i també els músics
que hi havia contractats per la tarda. Una vegada arribats al local dels caçadors, dinar de
germanor amb allò que cadascú es portava i
qui ho va voler, amb un plat d’arròs preparat
per joves del Centre Excursionista de Banyoles.
També cal dir que alguns dels que havien pujat a sant Aniol no continuaren la festa a baix,
però tot i així continuava havent-hi un centenar
de persones. Després de la sobretaula, el grup
Escampillem va engrescar els assistents amb
música i balls tradicionals, als quals ensenyaren a ballar i on gairebé tothom va participar.
Es sortejaren entre els presents uns quadres
gentilesa de l’artista de Vic Mª Dolors Bagué
i un de l’artista de la Catalunya Nord Ramon
Costejà. També es sortejà un lot de productes
de la terra per a tots els que anaven amb vestimenta tradicional, que en aquesta ocasió era
la gran majoria. Finalment, es va portar a terme
l’elecció de la pubilla i l’hereu de l’aplec d’enguany, títols que recaigueren respectivament a
Eva Barbier de la Catalunya Nord i a qui sotasigna aquest article, Josep M. Costa, per part
del Principat. La diada va acabar amb el cant
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Aquest històric i emblemàtic aplec es porta a
terme, a més de l’esforç de les entitats abans
esmentades i anomenats “Amics de sant Aniol
d’Aguja”, gràcies a l’esforç i col·laboració del
Consorci de l’Alta Garrotxa, l’ajuntament de
Montagut i Oix, la Parròquia i la Diputació de
Girona. Cal ressaltar l’esforç extraordinari que
es porta a terme des del Consorci, per tal de
regular degudament un esdeveniment especial
i únic en plena Alta Garrotxa i fer-ho amb concordància amb la restricció del trànsit rodat de
vehicles a la zona.
Des de l’organització, esperem que any rere
any puguem anar millorant aquest aplec i solucionar i/o evitar totes aquelles coses que no hagin esdevingut del tot correctes. Moltes gràcies
a tots els que vàrem tenir la valentia d’acudir
a l’aplec i a tots els que, des del vostre lloc, el
vàreu fer possible.
I per últim només recordar que al matí de
l’any 1956, la situació de l’aplec, metereològicament parlant, era bastant semblant però la
presència d’un edifici a la zona per poder-se
aixoplugar, com era l’antiga rectoria, va estar
determinant, tant que d’aquí en sortir la idea

d’obrir-ho com a refugi. Enguany no hem tingut aquesta sort, però, serem capaços entre
tots, voluntaris, administracions i tothom qui
hi pugui dir-hi i fer-hi alguna cosa per retornar
l’aixopluc que tanta falta fa a l’indret? I no només per l’aplec, sinó que pel dia a dia. No cal
recordar la quantitat de persones que passen
any rere any i cada vegada més per aquesta
vall. Seria un bé i benefici per a tothom. Fins i
tot per garantir la seguretat tant de l’espai com
dels visitants. Pensem-hi.
Josep M. Costa

Amics de sant Aniol d’Aguja

Companys de Sant Llorenç, disfressats i ballant a tot
drap” Foto de Josep Maria Costa.

Un pintor amb aficions
astronòmiques
De sempre, l’excursionisme i l’art, i en especial
el romànic, han anat força lligats. Qui no recorda
anar a parar, al bell mig del no res, a una petita
esglesiola, entrar-hi a dins i contemplar amb un
cert respecte, mentre recuperàvem les forces i
gaudíem de la fresca del seu interior, uns carreus o uns cairats que pel capdamunt tenien
mes de vuit segles ?. Doncs be, jo us proposo
que aquest cop no anem tant lluny i que ens
aturem a l’altra banda de l’estany, a Santa Maria
de Porqueres i contemplem el baldaquí que hi
ha a l’absis. Per que jo, la veritat, es que tot i
haver-hi anat moltes vegades mai m’havia fixat
en aquest cairat que, com astrònom afeccionat
que soc, em va sorprendre molt i molt.
Es tracta d’una biga medieval policromada,
que possiblement es podria datar als voltants
de l’any 1182, que es quan fou consagrada

l’església, on l’artista hi representà diversos
símbols astronòmics, com son el Sol, la Lluna i diverses estrelles. Possiblement, el pintor
s’inspirà en la creació de l’univers, ja que, tal
i com diu en Jordi Gimferrer en l’obra “De Solives a Benet Costa, pintors” es tracta “ D’una
cosmogonia, diríem que premonitòriament mironiana, amb colors nets i dotada de bonhomia, que més que a prop d’un sentit religiós,
ens enllaça amb l’humanisme grec – la persona
com a mesura de totes les coses.” De fet, si
ens hi fixem be, veurem que de banda a banda hi ha tot un seguit d’estrelles de sis puntes
(que en cert moment ens poden recordar el
logo d’una coneguda entitat bancaria, tot i que
en aquest cas només en tingui cinc de puntes)
de color blanc, que es van alternant amb algunes de color vermellós, i que possiblement
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podríem interpretar mes com una “llibertat” de
l’artista, que no pas en voler representar algunes de les estrelles vermelles del firmament,
com ara Betelgeuse, a la constel·lació d’Orió.
I en mig de totes elles, mirant-se una a l’altre,
com desafiant-se, tenim el Sol i la Lluna, amb
llurs boques, ulls i nassos.
L’any 1792, coincidint amb l’aixecament d’un
mur davant de l’absis, la biga - que segons
Josep Maria Marquès “possiblement serví per
sostenir un cortinatge que en certs moments
impediria als fidels la visió de l’altar, com es
d’ús en les litúrgies orientals” - fou desmuntada i, degut a que es trobava força malmesa,
enterrada en el cementiri que hi havia a tocar
de la casa rectoral. Uns anys desprès, el 1797
s’aixecà davant d’aquest mur un retaule bar-

roc, obra de l’escultor gironí Pere Dilmer. que
va perdurar fins ben entrat el segle XX, en que
amb l’esclat de la Guerra Civil va ser destruït al
igual que moltes altres peces d’art.
Un cop passada la conflagració i dins el procés que es va dur a terme per tal de restaurar
i rehabilitar tota la capçalera de l’església, es va
enderrocar el mur que s’havia aixecat el segle
XVIII, la qual cosa posà al descobert l’absis tal
i com havia quedat desprès del terratrèmol del
segle XV. Un cop restaurat aquest, al igual que
el presbiteri i l’arc triomfal, es va procedir a la
restauració del baldaquí, que havia estat quasi
dos segles enterrat, el qual fou restituït al seu
emplaçament primitiu.
Joan Anton Abellan

La condició física a l’alçada (2)
Aclimatació a un cim
de 7.500 m amb esquís
(Muztagata) any 2001
Bé, en aquesta expedició vàrem aclimatar-nos
fent el següent:
Durant un any i cada setmana dos dies : natació 35’ – Taula de Força Resistència 30’ –Carrera en pujada 35’ i baixada 30’, total 1hora
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de carrera. Pulsacions: veure el programa de
Resistència i Força Resistència en el butlletí
nº 430 del Centre Excursionista de Banyoles,
vàrem seguir mes o menys aquest programa.
Abans de l’expedició, durant tot l’any infinitat
d’ascensions a cims de 2.800 m i de 3.300 m
als Pirineus amb esquís , dos a tres sortides al
mes. Les dues últimes setmanes: els caps de
setmana i els dijous anar a dormir a 2.882 m
al Bastiments.

Vàrem arribar a 3500 m. amb cotxe, vàrem dormir a 3500 m. El 2n dia vàrem pujar a 4.300
m., bé aquí haig de dir que el meu company i
jo vàrem estar 14 hores per pujar. Fèiem parades cada hora i les pulsacions a 100 p/m quan
caminàvem . Els altres companys varen tardar
5 hores . Molts d’ells varen agafar mal d’alçada
durant els propers dies...
El cim, el vàrem fer els dos que el primer dia
vàrem tardar 14 hores per arribar al Camp
Base. Els altres 8 no varen fer el cim. Dos es
varen lesionar.
Haig de dir que aquesta pujada de 3.500 a
4.300 és massa, seria millor passar una altra
nit a 3.500 i fer una pujada a 4.100 m, peròla
majoria va dir que no.

11è dia: pujar al Camp II, per fer el cim
12è dia: baixar al Camp Base, mal temps
13è i 14è dies: mal temps
15è dia: pujar al Camp I
16è dia: pujada al Camp II

Els dos que varen fer cim tenien un 51 anys i
l’altre 27 anys.

17è dia: cim de 7.500 m i dormir a 6.300 CII

3r dia: petita pujada sense pes a 4.600m, pulsacions a 100 p/m ,dues hores en aquesta alçada i baixada altra vegada a 4.300 m. Camp
Base

Bé, haig de dir que els dos components d’aquesta expedició, un tenia experiència de molts
d’anys a cims de 5000 i 6000 m i havia fet un
cim de 7000 m feia alguns anys.

4t dia: pujada a un niu de material amb pes a
5000 m, uns 7 Q. Baixada al Camp Base

L’altre havia fet algun cim de 5000 i 6000 m.

5è dia: anar a muntar el Camp I a 5.300 m i
baixar al Camp Base, 10 Q.
6è dia: descansar
7è dia: dormir al Camp I 5.300m, 7 Q.
8è dia: muntar al Camp II, a 6.300 m, i baixar
a dormir al Camp I, a 5.300m, pes 7 Q.
9è dia: baixar al Cam Base
10è dia: pujar al Camp I

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

18è dia: baixada al Camp Base, 4.300 m.

Cada persona ´rs diferent per aclimatar-se, però
recordeu que els que van al principi més suau
després són els que van millor.

Josep Aliu
Llicenciat en Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport
Instructor d’Alpinisme
Tècnic Esportiu d’Alta Muntanya

Tiquet jove - 20%

Divendres
de 9.30 a 19h
Dissabte
de 9 a 17h

Avda. Països Catalans, 45-57 · Banyoles · Tel. 972 57 43 96 · www.cebado.es
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El boig pel podall plora
Una part del camí a peu
de Rocacorba ha estat
convertit en carretera

va passar a ser del bosc i qui sap si d’algun sen-

Assegut i cap cot al mig del camí, el Boig pel Podall plora. Durant el passat mes de març, el tram
de camí de Rocacorba corresponent al bac de
Can Gelada ha estat convertit en pista forestal.
Una carretera de terra de 4 metres d’amplada.
Això no li ha agradat gens.

recuperació.

El Boig pel Podall encara es recorda perfectament del dia que va trobar aquell camí. Era pel
febrer del l’any 2002. Ja feia temps que tenia
una dèria que no es podia treure del cap ni quan
dormia. Volia recuperar el camí vell de Rocacorba. Era feina difícil, potser impossible. Feina de
bojos, però com que aquesta última condició ell
ja la gaudia, va decidir de començar com fos.
Calia anar sobre el terreny. Què en quedaria del
vell camí que havia estat apartat per la, llavors
nova, carretera d’accés als repetidors de Puig
Sou? Segur que estava colgat de pedres, terra i d’un munt de malesa vegetal. El camí feia
dècades que estava mort. A ningú se li hauria
acudit una empresa així si no hagués estat boig.
Va començar, precisament, per explorar el tram
de camí del bac de Can Gelada. Es va llençar al
bosc, amb un podall a cada mà, convençut de
ser un heroi com els de les pel·lícules d’espases.
També portava un telèfon mòbil lligat a la cintura. No fos cas que hagués de demanar ajuda
si l’enemic el vencia. Però gens avesat a portar
elements moderns, va passar que l’aparell no va
tornar a casa. El va perdre. Per poder passar enmig del bosc ho feia de quatre grapes, i a voltes
estirat, per traces senglaneres, enflairant restes
de camí. En una d’aquestes refregades el telèfon

caminant s´hi sentia integrat i protegit. Recorda
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glar. Malgrat les esgarrinxades, l’esgotament i la
pèrdua del mòbil, aquell dia el Boig pel Podall va
ser feliç. La bogeria fluïa més que mai pels seus
ulls. Havia trobat l’antic traç i era possible la seva

Ara recorda el grapat de jornades de treball
que van fer falta per netejar-lo. Treball feixuc
però agraït. Finalment el camí fou una realitat.
Encara recorda i, avui enyora, aquell túnel baix
que formava l’aulinar per donar pas al camí. El
aquelles mates de bòixol vora un xorranc del
camí i que, com un acte extraordinari de la programació, lluïen florides el dia de la inauguració,
que va ser el 2 d’abril de 2006. El Boig pel Podall
recorda la satisfacció que li produeix veure que
el camí és utilitzat de manera freqüent per excursionistes, corredors, biciclistes... Això sol ha
fet que el camí s’hagi mantingut pel seu propi
ús. Aquest fet li compensa sobradament tots els
esforços passats. Els va destinar de manera voluntària i cega, sense esperar res a canvi. Només
volia que la comarca del Pla de l’Estany tingués
un camí a peu d’accés a la seva muntanya més
emblemàtica i que durés per sempre més. La
gent aprova la feina feta i s’estima més caminar
pel camí i no per la carretera. Malauradament,
ara hi ha carretera allà on s’havia aconseguit recuperar aquell tros del camí. Ja no és un viarany
agradable pel trepig de tot excursionista sensible
i romàntic. Ara és un terrer ple de pols o fang.
Aquelles roques que delimitaven els marges ja
no hi són i jauen capbussades enmig del bosc.
Les seves llàgrimes han fet bassa al terra i li mullen el cul. S’aixeca d’una revolada, emprenyat.
Apreta fort el podall, que a tothora ha tingut a

les mans perquè el consolés i li fes companyia,
i d’un gest ràpid i amb força el llença amb ràbia
sobre una pedra. Aquesta queda partida en dos
i l’eina reboteix en una altra pedra que guspireja
i tot seguit queda clavat en una aulina propera. Un atac de bogeria que acaba amb un crit
foll: “per què?”. I: “quina ràbia!”. Que frustrat se
sent! En aquell tram es van sumar diades de feina manual, i en “un moment” li han esgavellat el
pastís a cops de màquina.
Però tot el que té de boig de vegades ho te d’assenyat. En els últims mesos ha anat a trobar el
propietari d’aquells boscos, que és qui els fa
tallar per aconseguir llenya. Motiu pel qual s’ha
obert la carretera. Ell no s’ha queixat ni li ha retret res. Sap que té totes les de perdre. I a més,
estar segur que té tots els permisos pertinents
per a l’explotació. També pensa que potser és
lògic que la faci. Ingènuament, el pobre Boig li
ha demanat que, si us plau, respecti al màxim
els arbres de vora la nova carretera. Que això
faria que no hi creixin tant les bardisses i que el
camí no quedés tan obert i desconegut. També
ha anat a trobar el llenyataire que pica el tros,
per demanar-li el mateix. A més els ha agraït la
conversa. El Boig sap prou bé que, per fort que
sigui amb el podall a la mà, ell és dèbil davant
les lleis vigents. Si el propietari i el llenyataire li
hauran fet cas, només ho sabrà amb el pas del
temps. El no ja el tenia segur. Li calia fer aquesta
gestió. Així estarà tranquil i tindrà una mica d’esperança. Si li fessin cas, faria que la tragèdia fos
menys grossa.
Novament al bosc. Puja sobre la roca esberlada.
Parla en veu alta vers les aulines, els roures i
tota mena de vida boscana. Els vol fer entendre
la seva tristor.
-Estic trist perquè en aquest món no hi ha lloc
per a tots. Em sento incomprès i marginat. Entenc que s’hagi de fer explotació del bosc. Sempre s’ha fet i és necessària. Però per què això

Un tram de la nova carretera al bac de Can Gelada

ha de suposar la pèrdua d’antics camins? La
feina de la talla s’hauria pogut fer igualment si la
carretera s’hagués obert un centenar de metres
més amunt o més avall. I conservar íntegrament
el camí i uns metres de les seves vores. Això
hauria estat bo per a tothom. Però ha estat molt
més fàcil fer la carretera per allà on ja hi havia el
camí estassat. Quina frustració! El dèbil sempre
surt perdent.- I continua, estenent les mans per
esforçar-se a fer entendre el que vol dir. Es disposa a donar alguna solució:
- Si avui dia les administracions subvencionen
i potencien itineraris a peu, per a promoure el
turisme a les seves comarques, també cal que
vetllin per aquests itineraris. Evidentment que el
camí no ha estat tancat. Però ha perdut l’essència per la qual fou recuperat. Mai tornarà a ser
igual. Tardarà més de trenta anys a tornar tenir el
bosc com era. El procés correcte seria molt clar.
El propietari demana permís per a la explotació.
En la tramitació hi hauria de figurar la revisió,
en els mapes pertinents, de l’existència d’algun
camí protegit. La documentació es concediria
amb la condició que aquell camí o camins són
intocables. Així de senzill. Això seria l’opció correcta que respectaria a tothom. Es podria treure
la llenya o fusta i es mantindria el camí.Núm. 423 11

Però veu que tot això que diu és molt difícil
d’aconseguir. S’adona de la realitat: només
l’escolten espècies vegetals. Veu pardalets al
seu cap. Novament l’acota i plora.
Llavors, l’aulina del podall clavat, que és l’arbre
que sempre li dóna els millors consells, li diu
a cau d’orella:
-Cal que no t’enfonsis. Sigues positiu. Aixeca
el cap! Has de continuar vetllant pel teu camí!
I aquí en el bac de Can Gelada, tan bon punt
hagin acabat les feines de tallar bosc, d’aquí
un, dos a tres anys, tu has d’estar a punt d’actuar. Fer el que es cregui convenient, perquè la
carretera quedi ben encaminada a tornar ser
un camí d’anar a peu d’aquí a molt de temps.
Potser podràs posar roques bé o faràs de nou
trencaigües, escombraràs impureses.. o replantaràs aulines? No et pots quedar quiet. La
feina per fer és gran. Els camins et necessiten. Aixeca el podall i endavant sempre!!. Que
la teva bogeria i el teu seny et mantinguin per
bon camí!!!
El boig pel Podall, a poc a poc, aixeca el cap i
dibuixa un tímid somriure. Ha percebut, en les
paraules de la vella aulina, una bona dosi de
follia. I això l’ha revifat gratament. De sobte el
truquen al telèfon. És un senglar!! Li diu que fa
anys que corre amb el seu mòbil i que va de
primera. “La trucada però és per dir-te que estem amb tu. Ens agrades perquè segueixes els
nostres viaranys de quatre grapes, com ho fem
nosaltres. Els senglars estem al teu costat!”
El Boig, des de sobre la roca estant, alça el podall i crida ben fort: “Visca els camins d’anar a
peu!” Els clams eufòrics dels arbres van al seu
favor. Salta, i corrents, es fon dins la boscúria.
El Boig o Boja pel Podall són més de 40 persones que van treballar, durant més de quatre
anys, per recuperar un itinerari per camins
d’anar peu cap a Rocacorba.
La Colla de Bojos i Boges pel Podall
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Dilluns dia 11 d’agost de 2008

Sortida de camp
per fer el seguiment de la pluja d’estels

Del 24 al 30 d’agost de 2008

Viatge astro-pictòric al Països Baixos
Dijous dia 2 d’octubre:
Comença la setena temporada de
Sopa d’Estrelles Ràdio Banyoles 107.3
Hora: 20.00 h

Divendres dia 10 d’octubre de 2008

Les xerrades al Centre.
Les fotografies de les vacances
Lloc: Sala d’actes del Centre Excursionista de
Banyoles / Hora: 21.00 h

Dissabte dia 8 de novembre de 2008

Excursió conjunta amb la secció
d’excursionisme classic: Ruta megalítica a les
Alberes
Dissabte dia 22 de novembre de 2008

Sopar gastronòmic
De la seqüència del genoma humà a la
seqüència del nostre genoma.
Ponent: Roderic Guigó

Dissabte dia 29 de novembre de 2008

Xerrada: Matemàtica i música.
A càrrec de David Juher i Xavier de Palau
Lloc: Museu Darder / Hora: 19.00 h

Divendres dia 12 de desembre de 2008

Les xerrades al Centre.
Fotografia en 3D.

A càrrec de Carles Gil
Lloc: Sala d’actes del Centre Excursionista de
Banyoles / Hora: 21.00 h

Secció
excursionisme clàssic

Viatge Astro-pictòric als Països Baixos

Diumenge 28 de setembre de 2008

Juntament amb el taller de pintura dels germans
De Palau, el diumenge dia 24 tenim previst sortir
de Banyoles, via Nancy, per arribar el dilluns dia
25 a Brussel·les. Al vespre, un cop haver gaudit
de la capital belga, arribarem a Amsterdam, on
estarem fins al divendres dia 29 al matí, en què
sortirem cap a Luxemburg. Un cop visitada la
capital d’aquest Ducat seguirem cap a Dijon, on
farem nit abans d’arribar a Banyoles el dissabte
dia 30. De l’estada a Holanda, destacarem que
tenim previst visitar diversos museus de pintura,
l’Agència Espacial Europea i algun altre indret
d’aquest país, com ara el Dic del Nord.

RETROBAMENT DE XIRUCAIRES i de
PODALLAIRES a ROCACORBA

Per a més informació us podeu adreçar a:
astronomia@centreexcursionistabanyoles.org

Bonsai
Aquest mes de març finalitza el Curs d’Iniciació
al Bonsai i també els tallers de perfeccionament.
En total hi han participat una trentena de persones.
Com cada any està previst de col·laborar en diverses exposicions que han sol·licitat exemplars,
com Olot, Girona, Porqueres, Caldes de Malavella, La Bisbal d’Empordà...
A la vegada, com a intercanvi, podem comptar
amb la participació de Bonsais procedents de
col·leccionistes i cultivadors d’aquestes poblacions que seran presents a l’exposició de
Banyoles del mes de maig als claustres del
monestir.

Inici de la temporada. Gairebé tot podallaire és
també un xirucaire. Per això ajuntem els dos retrobaments. Hi haurà activitat per a tots els gustos. Els podallaires treballaran en el manteniment
del camí de Rocacorba i els xirucaires pujaran a
peu, que vol dir que també ajuden a mantenir el
camí. Cap a les dues del migdia farem un dinar
de germanor a les dependències del Santuari.
També és possible venir directament al dinar. Cal
portar coberts, plat, got... Llarga sobretaula per
explicar-nos què hem fet durant el passat estiu
i comentar les excursions previstes. Per al dinar
cal que truqueu al Centre per apuntar-vos.Com a
molt tard el dimecres dia 24. Vocal: Quim Oliver
“xari”

Dissabte i diumenge 11 i 12 d’octubre

TARDOR A LA VALL DEL MADRIU
(ANDORRA)
La vall del Madriu és l’única vall andorrana on
no hi ha cap pista per a vehicles. És de les més
boniques d’Andorra. Si la tardor hi acompanya
segur que serà una excursió per recordar durant
temps a la memòria.
Excursió de dos dies pernoctant al refugi lliure
de l’Illa. Això implica portar-ho tot carregat a la
motxilla (màrfega, sac, menjar ...). No hi ha dificultat tècnica però l’excursió suposa estar entrenat a caminar (4,30 hores efectives el dissabte
i 6 hores el diumenge) i a portar pes. Reunió
preparatòria el dimecres 8 d’octubre, a les 21
hores, al Centre.
Itinerari: Estany d’Engolasters, Vall del MaNúm. 423 13

driu, Estany i refugi de l’Illa, Pics de Ribuls,
Pics de Gargantillar, Pic dels Llops, Refugi de les
Agols , Engolasters. Guiatge: Joan Coll i Dolors
Hugas

Dissabte 25 d’octubre de 2008

COSTABONA DES DEL VALLESPIR
Una ascensió diferent al conegut cim de Costabona. Si el sol d’octubre brilla i l’airet de tardor neteja el cel ben blau, gaudirem de bona
panoràmica pirinenca. També dels colors de la
fageda que trobarem més avall de l’Ullat. Pujada
amb més de 1300 metres de desnivell.
Itinerari: Can Torra (la Presta)- Collada de Siern o de Sizern- Serra de Finestrol- Costabona
(2465 m)- Coll de Pal- Fonts del Tech- Barraca
de la Coma del Tech- Jaça de l’Ullat- Collet de
les Postes- Clot de la Barragana- Can Torra. Guiatge: Maria Àngels Torrent- Òscar Planas- Quim
Oliver “xari”

Dissabte 8 de novembre de 2008

ZONA MEGALÍTICA DE LES ALBERES
Com ja anem fent els últims anys pel mes de
novembre, aquesta serà una excursió conjunta
amb els companys de la Secció d’Astronomia.
Està en preparació. Us avancem que serà una
sortida matinal. Possibilitat de quedar-nos a dinar. Es mirarà que sigui una sortida comentada per alguna persona entesa en monuments
megalítics. Tot plegat us ho podrem determinar
millor durant les setmanes abans. Truqueu a la
Secretaria del Centre per a més informació.

AVANÇ PEL DESEMBRE
Dissabte i diumenge 6 i 7 de desembre
de 2008

TRAVESSIA GARROTXINA FINS AL
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SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL
CORAL
Un any més programem una altra llarga travessia per l’Alta Garrotxa. Itineraris que es van
alternant cada any entre el Coral i la Mare de
Déu del Mont. Aquest any toca cap al Vallespir.
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.
Itinerari dissabte : Can Gustí de Riu- camí de
la Presa- el Tumany- Coll Roig- camí de Giranslleixa de Can Boac- camí de les Canals- camí
dels Boixos- vall de Ribelles- Morató- Ma de
l’Om- coll de Llistonar- la Menera- bac de la
Guilla- Santuari de la Mare de Déu del Coral.
Sopar, dormir i esmorzar a les dependències del
Santuari, habilitades com a “gîte d’étape”- Alberg.
Itinerari diumenge:. Santuari de la Mare de
Déu del Coral – Coll Roig – la Sadella – coll
de Malrem – coll de Golofreu- Can França- la
Figuera- Monars- pujant d’en Carreres- Meianscorral de les Grateres- pas de la Barra- Talaixàla Muntada- Can Gustí de Riu.
Aquest itinerari està en preparació. Per tant només és orientatiu. Hi pot haver algun canvi.
La direcció a les dependències del Coral ha canviat. Fa més patxoca, però també sembla que
serà més car. Com que l’endemà, dilluns, és festa proposem de quedar-nos a sopar el diumenge
en algun hostal de la zona., per rematar-ho. Però
això serà opcional. De tot plegat podreu demanar informació més detallada a Secretaria.
Cal apuntar-se a Secretaria fent una paga i senyal de 15 euros. Període d’inscripcions: del dia
1 d’octubre al 5 de novembre. Reunió preparatòria el dimarts dia 2 de desembre, a les 10 del
vespre, als locals del Centre. Vocal: Quim Oliver
“xari”

Secció d’alta
muntanya
Dissabte i diumenge 6 i 7 de setembre

CRESTES DESCONEGUDES DEL MALPÀS AL BOOM PIRINEU FRANCÈS
Contacte Josep Grau 651737486

VERNET LES BAINS –PLANOLES Marxa
amb menys de 24 hores
Contacte Josep Aliu 972-582625

der contactar) . Vocal: Jordi Cruells i Ros.

Dissabte i diumenge 22 i 23 novembre

CRESTA DEL MALH BOLARD
Contacte Josep Aliu

Mes de desembre de 2008
Com que tindrem molta neu, sortides d’esquí de
fons i d’esquí de muntanya cada cap de setmana.
Contacte Josep Aliu

Del 22 de setembre al 6 d’octubre

TRAVESA PER L’ILLA DE LA PALMA
Contacte Josep Aliu

Dissabte i diumenge 11 i 12 d’octubre

CRESTA DELS RACONS. Escalada.
Contacte Josep Aliu

Dissabte i diumenge 25-26 d’octubre

CRESTA DEL CARLIT.

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
El proper 6 d’Octubre esperem inaugurar un
nou Curs de la nostra Escola de Belles Arts, amb
aquest ja seran vint-i-vuit els anys que el Centre desenvolupa aquesta activitat i esperem que
com sempre podem comptar amb un nombre
suficient d’alumnes, tant de Banyoles com de la
resta de Comarques gironines, us hi esperem !

Dissabte i diumenge 8 i 9 de novembre

En els corresponents programes trobareu tota
la informació sobre els diferents Tallers així
com horaris i professorat.

CRESTA D’ALBE

Exposició de treballs de l’Escola de Belles Arts.

Contacte Josep Aliu

Com ja és costum, durant els díes de la Festa
Major d’enguany, tindrá lloc, a la Sala d’Exposicions del CEB, una mostra de treballs dels
alumnes de l’Escola del passat curs.

Contacte Josep Aliu

LA TRADICIONAL “CASTANYADA” A ....
Sortida de cap de setmana per portar a terme
la tradicional castanyada i posterior excursió del
diumenge, que aquesta vegada deixarem com a
incògnita, però que ben segur, la pernoctació i
el sopar serà en una “gîte d’etape”. Aquest any
hem de mirar de fer-la grossa ja que serà el 10è
any que se celebra. Si us interessa la sortida pregaria que m’ho féssiu saber quan abans millor
per tal de poder encarregar l’allotjament (crec
que a aquestes alçades tothom te mails per po-

Els horaris i dies de visita seran els següents:
Dies 18 i 19 d’octubre. Matí de 12 a 2 i tarda de
5 a 2/4 de 9.
Dia 20 d’octubre. Tarda de 5 a 2/4 de 8.
Rafel Cuenca i Juncà
Vocal de l’Escola de Belles Arts.
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Secció
de Fotografia
El passat dia 1 de juny els de la secció de fotografia vàrem fer la sortida fotogràfica que realitzem
cada any després del curs “Clics” . Vàrem ser
tretze, entre alumnes i professors, i crec que no
vàrem ser més perquè va fer un dia molt plujós.
Es va estar a punt de suspendre la sortida, però
no vàrem fer-ho per no perjudicar els del restaurant, que ja estaven avisats d’uns dies abans. La
nostra intenció era anar primer a Besalú i després a la Vall del Bac, però a causa de la pluja
els nostres plans varen canviar, vàrem anar a la
plaça de Banyoles, allà tothom es va esplaiar a
fons sota les voltes o sota el paraigües fent fotos
a cremadent (es veu que ara no s’han de comprar rodets!) Seguidament sortírem cap a Besalú
a deixar que el nostre índex continués prement
el disparador sense mesura. Als voltants de les
dues del migdia arribàrem al restaurant, a Colldecarrera, on es va fer el dinar. A mitja tarda
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tornàrem cap a Banyoles.
El dijous següent ens reunírem tots al centre per
comentar les fotografies que havíem fet..
El dijous dia 12 de juny ens va venir a fer una
classe pràctica de HDR (els del curset ja saben
del que es tracta) en Salvador Parés. Des d’aquí
voldríem agrair-li la seva col-laboració.

Foto-lliga
Acabada la temporada 2007/08, els resultats
han estat els següents:
1er classificat en color de primera categoria, Miquel Planells; 6è Pere Aurich i Francesc Molina
9è classificat de 2na categoria..
En l’apartat de B/N, 2n classificat Miquel Planells, 3er Pere Aurich, 7è Jaume Planes, 10è
Juli Suárez. I de 2na categoria, Francesc Molina
4t classificat.
Felicitats companys.

En el 3er concurs que organitza el Barri Vell de
Banyoles, el primer premi va ser per a en Miquel
Planells i el segon per a en Salvador Parés.
En el primer concurs Manuel de Pedrolo, en
Pere Aurich va aconseguir el 3r premi.
En Joan Pau Cassez va guanyar el 1er premi de
fotografia de muntanya de Haro (La Rioja).

Secció colla de
pa sucat amb oli
Diumenge 21 de setembre 2008
Aquest mes anirem a l’Estartit, per conèixer la
zona del Cap de la Barra, l’illot dels Arquets, la
Calella, la punta de les Salines, l’illa de Dui,
el golfet del Falaguer, la cala Pedrosa i el golf
de la Morisca.
La tornada serà per l’interior de la muntanya
de l’Estartit.
Hora de sortida: a les nou del matí, des de
l’aparcament dels supermercats de Banyoles.
Si fa bon dia, ens podrem banyar.

Diumenge 5 d’octubre de 2008

També en Miquel Planells va aconseguir un accèssit en el concurs de flors de Girona.
Una vegada més felicitacions a tots.

Foto-Lliga 2008/09

L’excursió d’aquest mes ens portarà fins als
Metges i al castell de Sant Julià de Ramis.
Farem una volta circular que, sortint des de
l’Ajuntament de Sant Julià, ens permetrà resseguir el Ter per la zona del Congost, ens portarà fins al veïnat dels Metges (dedicat als Sants
Cosme i Damià) i el castell de Sant Julià de
Ramis.
Hora de sortida: a les nou del matí, a Banyoles.

24 Octubre

Lliure

21 Novembre

Arquitectura

23 Gener

Lliure

13 Febrer

Ambient de mercat

20 Març

Lliure

Sortida i castanyada

25 Abril

Camins

Aquest mes farem una sortida comarcal, ja que
sortirem a peu des de l’aparcament dels supermercats, passarem per Guèmol, Miànegues, el
pla de Dalla, ens enfilarem cap a Sant Patllari
i tornarem fins a Banyoles, per anar al local del
Centre a fer la castanyada.
Horari: a les nou del matí, a l’aparcament dels
supermencats. A partir de les quatre de la tarda, al local del CEB per torrar castanyes.
Com sempre, totes les sortides són aptes per
a tothom.

Pere Aurich, Premi Especial Espais Recuperats
CONCURS DE NATURA organitzat per l’Inmos.
Bones vacances!
Jaume Vilalta

Diumenge 9 de novembre de 2008
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JORNADA
PORTES OBERTES
2008-2009
dimecres dia 15 d’octubre de 2008
Aprofitant l’inici d’aquest curs 08-09, el centre excursionista en junta hem acordat, per primera vegada, obrir
les portes de l’Escola de Belles Arts per a tothom. Així
doncs, el dimecres dia 15 d’octubre a les 7h de la tarda
el Centre romandrà obert a totes aquelles persones que
tinguin inquietuds per als nostres cursos i per a l’Entitat
en general.

• Curs de Pintura
• Curs de Ceràmica
• Curs de Fotografia
• Curs de Bonsai
• Secció d’Astronomia
• Secció Filatèlica
Els professors o vocals d’aquestes matèries atendran les vostres
consultes.
A la nostra sala d’actes s’hi faran projeccions d’escalada, alpinisme i aventura.
Així com també el nostre rocòdrom estarà obert a totes les persones que tinguin interès a provar l’escalada indoor, seguint les
instruccions d’un monitor titulat.
Esperem la compareixença de tots els socis i convidem a tothom a conèixer la nostra entitat.
El president
Lluís Juan Garganta
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La Ció Pol
Aquest diumenge passat, un 13 de juliol, una altra vegada la muntanya s’ha emportat quelcom més
que una vida. La Ció Pol, cassanenca, persona polifacètica esportivament parlant, en va deixar tot
crestejant per l’Espadas-Posets.
Jo ja fa anys la vaig conèixer en una casa d’Alp, on hi arribava amb la seva parella de marrecs, en
Ferran i la Laura. Aleshores jo els hi feia gràcies tot fent l’ànec. Ella també reia. Em vaig adonar
que era una d’aquelles persones que sintonitzen ràpidament, sense esforços, sense fingir. El seu
tarannà de persona tranqui-la s’esmunyia per les habitacions de la casa, pels prats on trescava,
per les arestes on s’enfilava. Una manera de ser, una manera de viure. Als que de tant en tant ens
calcem les botes amb les soles Vibram ens és més fàcil d’entendre-ho, encara que el fet de deixarnos, colpeixi.
Descansa en pau, Ció, o tal com jo t’anomenava, la “mamma” d’Alp.

Jordi Cruells Ros

Ha mort en Ramon Sala i Canadell
El dia 12 de juliol haurà estat un dia trist per
a tots aquells que estimem l’Alta Garrotxa: s’ha
mort, amb només 73 anys, a conseqüència d’un
greu trastorn cardiovascular, el bon amic Ramon
Sala i Canadell, de Castellfollit de la Roca.
Segurament haureu llegit la notícia als diaris, ja
que era un home molt conegut a les nostres comarques, per la seva implicació en tantes i tantes
activitats empresarials, polítiques i culturals.
Encara que els que li havíem seguit la pista els
darrers temps estàvem assabentats que patia una
greu malaltia, la notícia ha estat colpidora.
La seva desaparició deixarà un buit difícil de
reomplir: hi ha persones, com en Ramon, que
omplen molt, i quan se’n van, se’ls troba a faltar
durant una llarga temporada.
I a fe que li devem tantes coses, tots plegats!
No parlarem ara de la seva trajectòria al món de
la política (diputat al Congrés, al Parlament de
Catalunya, senador, col·laborador en la redacció del projecte de l’Estatut de Catalunya del
1978…..) Només ens cal repassar les hemeroteques, per saber-ne més.
Però, i tot el que va fer per divulgar les riqueses
patrimonials, culturals i naturals de la Garrotxa?
Això, de vegades, no es reflecteix a la premsa: és
una feina més discreta, però no menys valuosa,
ni menys complexa!

Va aconseguir aglutinar al seu entorn tota una
gernació de persones, entitats i institucions, que
es varen empescar la idea de salvaguardar el que
encara romania com a testimoni d’uns temps en
que aquelles contrades “aspres, trencades i de
mala petja” bullien d’activitat humana.
Vist ara sembla fàcil, però quan ho va iniciar va
ser una tasca quasi titànica. La seva voluntat ferma, el seu convenciment, la seva capacitat de
seducció i d’il·lusionar els esperits més freds… varen superar molts obstacles, i se’n va sortir. Direu:
si no ho hagués fet ell, ho hauria pogut fer algú
altre. Potser sí, però de vegades les persones de
vàlua es troben en el lloc adient i en el moment
just, i això és una gran veritat en aquest cas.
L’entitat que ell va contribuir a fundar, els “Amics
de l’Alta Garrotxa”, segueix ben viva i ben activa,
vetllant per aquell tros del nostre país tan sensacional, però tan deixat de la mà de Déu. Els que
vàrem col·laborar en les seves activitats, i tots els
que encara hi estan implicats, es possible que
ens sentim una mica orfes, ara, de moment. Però
aquella idea inicial, que sense ell potser hauria
costat molt més de realitzar, segueix diàfanament clara i el record del guiatge, cordial però
tossut, d’en Ramon encara donarà molts fruits.
Així ho desitgem.
Des del Centre Excursionista de Banyoles, amb
tota l’emoció, Ramon, et recordarem sempre.
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Informacions de secretaria
Nota de secretaria
A partir del mes de novembre, a la web del Centre Excursionista hi podreu trobar els butlletins
que anem editant. Hi hauran les mateixes pàgines i continguts. Per tant, els socis que desitgin
no rebre físicament el butlletí, perquè el vulguin consultar per la web, ens ho poden comunicar a
través del correu electrònic del Centre: centreexbanyoles@gmail.com i ja no els hi enviarem, fins
que ens avisin de nou.

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 26 DE SETEMBRE DEL 2008, 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, pel President, dels actes més rellevants de la temporada 2007/2008.
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior, del 21-09-07.
Resum i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes de l’exercici 2007/2008.
Proposta de Pressupost i noves quotes de soci per a la temporada 2008/2009.
Projectes previstos per a la temporada 2008/2009.
Precs i Preguntes.
Soci/a, altra vegada sol·licitem la teva presència a aquesta reunió: és el moment oportú per
parlar sense embuts, criticar o rebutjar el que creguis que no és bo per al bon funcionament del
Centre, o fer-hi els suggeriments i propostes que et semblin més adients; per això et demanem
la teva assistència. Gràcies.
La Junta Directiva
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RESUM D’ACTIVITATS
MES DE SETEMBRE

lles. Ràdio Banyoles 107.3
Hora: 20:00 - Secció d’astronomia -

Dissabte i diumenge 6 i 7 de setembre de 2008
CRESTES DESCONEGUDES DEL MALPÀS AL
BOOM Pirineu Francès. Contacte Josep Grau
651737486 -Secció d’alta Muntanya VERNET LES BAINS –PLANOLES Marxa amb
menys de 24 hores.Contacte Josep Aliu 972582625 -Secció d’alta MuntanyaDiumenge 21 de setembre de 2008
Aquest mes anirem a l’Estartit, per conèixer la
zona del Cap de la Barra, l’illot dels Arquets, la
Calella, la punta de les Salines, l’illa de Dui, el
golfet del Falaguer, la cala Pedrosa i el golf de la
Morisca. – Secció Pa sucat amb oli Del 22 de Setembre al 6 d’octubre de 2008
TRAVESA PER L’ILLA DE LA PALMA
Contacte Josep Aliu - Secció d’alta Muntanya
Divendres 26 de setembre de 2008
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS. Que tindrà lloc, a la Sala
d’Actes del Centre, a 2/4 de 10 del vespre.
Diumenge 28 de setembre de 2008
RETROBAMENT DE XIRUCAIRES i de PODALLAIRES a ROCACORBA.
Inici de la temporada. Gairebé tot podallaire és
també un xirucaire. Vocal: Quim Oliver “xari”
- Secció excurionisme clàssic -

MES D’OCTUBRE
Dijous dia 2 d’octubre de 2008
Comença la setena temporada de Sopa d’Estre-

Diumenge 5 d’octubre de 2008.
L’excursió d’aquest mes ens portarà fins als Metges i al castell de Sant Julià de Ramis. -Secció
Pa sucat amb oliDivendres dia 10 d’octubre de 2008
Les xerrades al Centre. Les fotografies de les vacances
Lloc: Sala d’actes del Centre Excursionista de
Banyoles. Hora: 21:00 -Secció d’astronomiaDissabte i diumenge 11 i 12 d’Octubre:
CRESTA DELS RACONS. ESCALADA.
Contacte Josep Aliu -Secció d’alta MuntanyaTARDOR A LA VALL DEL MADRIU (ANDORRA)
La vall del Madriu és l’única vall andorrana on
no hi ha cap pista per a vehicles. És de les més
boniques d’Andorra. Si la tardor hi acompanya
segur que serà una excursió per recordar durant
temps a la memòria. -Secció excurionisme clàssicDissabte dia 25 d’octubre de 2008:
COSTABONA DES DEL VALLESPIR
Una ascensió diferent al conegut cim de Costabona. Si el sol d’octubre brilla i l’airet de tardor neteja el cel ben blau, gaudirem de bona
panoràmica pirinenca. També dels colors de la
fageda que trobarem més avall de l’Ullat. Pujada
amb més de 1300 metres de desnivell. - Secció
excurionisme clàssic Dissabte i diumenge 25-26 d’Octubre:
CRESTA DEL CARLIT. Contacte Josep Aliu -Secció d’alta MuntanyaNúm. 423 21

MES DE NOVEMBRE
Dissabte i diumenge 8 i 9 de novembre de 2008
CRESTA D’ALBE. Contacte Josep Aliu -Secció
d’alta MuntanyaLA TRADICIONAL “CASTANYADA” A ....
Sortida de cap de setmana per portar a terme
la tradicional castanyada i posterior excursió del
diumenge, que aquesta vegada deixarem com a
incògnita, però que ben segur, la pernoctació i
el sopar serà en una “gîte d’etape”. Vocal: Jordi
Cruells i Ros. -Secció d’alta MuntanyaDissabte dia 8 de novembre de 2008
Excursió conjunta amb la secció d’excursionisme classic: Ruta megalítica a les Alberes -Secció
d’astronomiaZONA MEGALÍTICA DE LES ALBERES
Com ja anem fent els últims anys pel mes de
novembre, aquesta serà una excursió conjunta
amb els companys de la Secció d’Astronomia.
-Secció excurionisme clàssicDiumenge 9 de novembre de 2008 de 2008
SORTIDA I CASTANYADA.
Aquest mes farem una sortida comarcal, ja que
sortirem a peu des de l’aparcament dels supermercats, passarem per Guèmol, Miànegues, el pla
de Dalla, ens enfilarem cap a Sant Patllari i tornarem fins a Banyoles, per anar al local del Centre a
fer la castanyada. -Secció Pa sucat amb oli-

Dissabte dia 29 de novembre:
Xerrada: Matemàtica i música.
A càrrec de David Juher i Xavier de Palau
Lloc: Museu Darder
Hora: 19:00 - Secció d’astronomia-

AVANÇ DESEMBRE
Mes de Desembre: com que tindrem molta neu,
sortides d’esquí de fons i d’esquí de muntanya
cada cap de setmana. Contacte Josep Aliu - Secció d’alta Muntanya Dissabte i diumenge dies 6 i 7 de desembre
de 2008
TRAVESSIA GARROTXINA FINS AL SANTUARI
DE LA MARE DE DÉU DEL CORAL
Un any més programem una altra llarga travessia per l’Alta Garrotxa. Itineraris que es van alternant cada any entre el Coral i la Mare de Déu del
Mont. -Secció excurionisme clàssic Divendres dia 12 de desembre de 2008
Les xerrades al Centre. Fotografia en 3D.
A càrrec de Carles Gil
Lloc: Sala d’actes del Centre Excursionista de
Banyoles. Hora: 21:00 - Secció d’astronomia -

Dissabte i diumenge 22-23 novembre de 2008
CRESTA DEL MALH BOLARD Contacte Josep
Aliu -Secció d’alta MuntanyaDissabte dia 22 de novembre de 2008
Sopar gastronòmic. De la seqüència del genoma
humà a la seqüència del nostre genoma.
Ponent: Roderic Guigó -Secció d’astronomia22 Centre Excursionista de Banyoles

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

Font de Melianta
S’hi accedeix des del carrer Revardit, quan aquest carrer passa per la plaça on
hi ha jocs per a mainada i el monument a Lluís Companys. Uns graons i un bon
camí de terra, que finalitza a la font, ens hi durà en poc més d’un minut. Situada
al clot de Melianta, tot i rajar poc, la font és el naixement del Garrumbert, afluent
del Terri. Un fluix doll d’aigua surt d’un broc de ferro per caure a un petit bassi de
pedra, mig tapat per la terra i la vegetació. L’entorn és força acollidor.

a Figueres

Fonts més properes: Mare de Déu de la Font,
font del Capellà, font d’en Mitjavila o la font
Nova, font de la Canova d’en Salvatella, font de
l’Hort o de la Torrentera, font del Prat de Rodor,
font de la Teula

Melianta

Font de Melianta

a Banyoles

Núm. 423 23

����������������������

���������������������������
�������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

������������������������������������

�������������� ��� ��� ����� ��� ���� ����������� ������ �������� �� ���
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

��

�

�����������
����������������

