Apartat 124- Carrer del Puig, 6- 17820 BANYOLES (Pla de l’Estany) Tel 972 57 52 12- Fax 972 57 52 12
e-mail: centreexbanyoles@gmail.com - web: http://www.centreexcursionistabanyoles.org

Butlletí Informatiu- Núm. 433

Desembre 2008 / Gener / Febrer / Març 2009

Yerupajà 6634 m (Perú)
Foto: Joan Coll

Yerupajà, Sarapo, Carnicero

del paisatge, intueixo de color verd turquesa.
Anem descendint de la muntanya; penso en la
nit passada i el crit agoniós i repetitiu que sentíem. “Què és això?”, pregunto. Algú contesta:
“no ho sé!” I ens tornem a adormir, menys en
Ramon que passa la nit del lloro i pel matí no es
veu amb ànims de sortir de la tenda i es queda
allà a esperar-nos.

Huayhuash:
Pacha Kuntur
Cota 5480 m. Continua el cel molt tapat, amb
boira i està nevant. Ara menys, però neva. Una
estona després de sortir de la tenda, a les 3 de la
nit, ho feia més. De fet ha estat nevant a estones
aquests últims dies segons ens van dir a Huaraz,
i especialment ara que ha canviat la lluna. Ens
van dir que tot l’agost ha fet mal temps.
Som l’única expedició que aquesta nit passada
ha pujat al “camp morrena”, a 5070 m. Així que
ens ha tocat obrir traça per la gelera fins aquí,
però l’acumulació de neu fa molt difícil continuar
i més ara que cal superar la rimàia i enfilar-nos
per la cresta fins el Tocllaraju de 6034 m. Baixem.
S’ha acabat.
Baixo sense dir res, unit per la corda amb en César que fa el mateix que jo: no diu res. Tot el paisatge es d’un blanc-gris, que només es trenca
quan, de tant en tant i al fons de tot, apareixen
els estany Millaucocha i Toclla que, tot i la grisor
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Al final, el crit neguitós que sentíem a la nit, va
resultar ser una guilla, i amb ella un mal presagi, tal com deien els cuiners al campament de
Cuyoc, quan també la guineu ens va visitar per
la nit. Llavors el mal presagi es va complir un dia
més tard, amb la notícia que el pare de l’Elias
s’estava morint i va haver de marxar, i tal vegada
avui, aquest mal averany s’ha complert de nou, i
ens ha impedit pujar.
Baixo mentre deixo volar els pensaments més
enrere encara, al final del tresc, sota l’últim coll
abans d’arribar al poble de LLamac. Acabem de
dinar i de sobte, per darrera la petita carena que
tenim a la dreta apareix un còndor. Vist i no vist
desapareix, però torna a sortir volant per sobre
nostre tres vegades. Té les ales platejades; senyal que és vell. Mentre baixo, em vaig girant mirant el seu vol majestuós en cercles concèntrics,
potser per dir-nos que això que trepitgem i que
hem trepitjat durant 9 dies és terra de còndors:
“PACHA KUNTUR”.
Continuo davallant pels pendents nevats del
Tocllaraju, i no puc evitar de tornar recordar el
vuitè dia del tresc, quan arribem a la llacuna
Jahuacocha a 4050 m i la majestuositat del paisatge ens colpeja en el fons de tot de dins nosaltres. Ens passem la tarda escoltant les allaus que
cauen del Jirishanca sobre el llac Salterococha
mentre els nevados Rondoy a l’esquerra i l’Yerupajà a la dreta, a l’igual que nosaltres, també s’ho miren. Intuïm una vesprada increïble.
El capvespre no ens agafa desprevinguts donat

Tocllaraju 6034 m

que fa hores que tenim les càmeres preparades.
Avui tenim cervesa per sopar.
A Huayllapa el lloc més baix del tresc (3560 m) i
únic poble per on passem, la mestra sembla que
no es sorprèn de la nostra presència. De fet hem
ocupat l’escola dels nens més petits del poble
com a cuina i el pati com a campament, i en el
moment que arriba ella també hi tenim els 10
burros en el més bon sentit de la paraula, que
esperen pacientment anar a classe o que els
carreguin. Els tres cavalls, que deuen anar uns
cursos més avançats que els burros, es fan els
despistats no fos cas que la mestre els preguntés
la lliçó. El que sí fa cara de sorpresa és el primer
nen que arriba a classe amb una llibreta sota el
braç més gran que ell i que ens mira embadalit, pal plantat al mig del pati i que no es mou
ni per la bossada de caramels que deixem a la
mestra.
Continuem baixant i el pensament vola cap el
sisè dia i el primer de l’aparició de la guilla. El
campament a 4510 m, està sota la cara oest del
nevado Cuyoc. A l’igual que el dia anterior, passem un altre coll de 5000 m per tenir un premi
excepcional. Ens hi ensperen uns vell coneguts
però girats de l’altre costat: els nevados Trapecio, Jurau, Carnicero, Sarapo, Yerupajá, Rasac...
tots en fila i al seus peus el llac Juraucocha d’un
blau esmaragda intens i tres còndors que s’hi
emmirallen volant sobre les seves aigües. De nevado en falta un, el Siulà, que s’amaga darrera
el Sarapo. Ens sentim com el nens a qui donem
les xocolatines que tenim cada dia per trencar la
gana. Es pot arribar a oblidar mai un espectacle
així?
Ara penso què li diré a en Ramon quan arribi a
la tenda : bon dia o AmaParish? Recordo el quart
dia del tresc, pujant el Portachuelo de Huayhuash i l’intent de la meva conversa en Quechua
amb els cuiners. Resulta que no em van avisar
que tothom parla el quechua que vol... i infe-

liç de mi, vaig “estudiar” el de Cuzco i no el de
Huaraz... El meu quechua es va acabar pujant
aquest coll i només la visió de la serralada del
Raura estenent-se cap al Sud, amb el León Huacanan en primer pla em tragué del cap el meu
emprenyament.
El tercer dia neix mig ennuvolat però a primera
hora del matí ens deixa veure, asseguts al costat de la Laguna Carhuacocha, com s’il·luminen
l’Yerupajà, el Siulà Grande, el Jirishanca... amb
la sortida del sol. Llavors, deixant el camí principal, ens dirigim sota la cara est del Yerupajà i del
Siulà, per una valleta a tocar les seves glaceres i
plena de llacs blau turquesa on el silenci només
es trenca amb el cruixir del gel i el brogit de les
allaus, que no vèiem. Si l’espectacle és incomparable, no ho és menys trobar els dos cuiners que
ens esperen a la cota 4650 m amb un tapeta a
terra i un plat d’ensaladilla russa amb pollastre i
maionesa per dinar.
Ara em poso a riure al recordar que el primer
dia en Ramon ens va dir que portava un carregament de piles descarregades, i en César es
pensa que m’agafo en conya això de saltar les
esquerdes.
També recordo intensament la primera vegada
que veiérem quatre còndors volant sobre el primer coll del tresc. Va ser la seva gran benvinguNúm. 433 3

da així com el de l’últim dia va ser el seu adéu.
I ara veig lluny el moment en el que nosaltres sis,
més en Pedro i l’Elias com a cuiners, en Marcos
com a guia, la Paula com invitada, l’Esteban i
en Mario com arriers, deu burros, tres cavalls i
quatre pollastres vàrem sortir del campament de
Cuartelhuain per fer uns 160 Km a peu, 5825 m
de desnivell de pujada i 6515 m de baixada.

Perú 2008. Expedició al Tocllaraju i treking al
Huayhuash. Agost – setembre
Dolors Hugas, Ramon Ferres, Xavier Oliver, Josep Casals, Josep Ribas, Joan Coll
Amb la col·laboració de:

Els quatre pollastres no varen aguantar tota la
volta i van anar “abandonant” a mig camí.
Arribem a les tendes i dic: Amaparish Ramon.
Què ... ?
Text: Joan Coll i Comerma
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Quin final de curs!
De la reunió d’aquell dimarts no me’n podia pas
fer encara una idea del tot exacte. Em tranquil·
litzava el fet de veure-hi algunes cares amigues
amb qui ja havia caminat. En Joan ho havia organitzat i portava la veu cantant: trobaríem neu,
calia portar polaines, preparar alguns entrepans
i tenir bitllets petits per al refugi, a més d’un llençol cosit per a passar-hi la nit.
El dissabte al matí, en el fatídic moment d’aixecar-nos, me’n vaig recordar de la son, érem una
vintena i tocava ser puntuals ja que a la frontera
andorrana calia passar-hi abans de les 10 o l’excursió es podria complicar …
Una parada tècnica en sortint de la Collada
per esmorzar i estirar les cames o una altra al
Punt de Trobada al voltant d’ Andorra facilitava
el nostre retrobament. L’estació d’Arcalís estava
esperant-nos silenciosament i s’oferia a vetllar
pels cotxes mentre esperava el nostre retorn. Al
voltant de 2/4 d’11 ens posàvem les botes, ens
untàvem de crema solar, ens posàvem les ulleres, la gorra i enroscàvem els bastons; estàvem
a punt per a l’aventura!
El marró i gris de les pistes s’anava substituint
pel verd de l’herba i aviat pel blau de les aigües
dels llacs de Tristaina. No anàvem massa carregats i possiblement passava de mig dia quan
assolíem aquell cim que amb els seus 2876 m
ens vigilava orgullosament, tot observant el nostre pas calmat...
Ens vam deixar sorprendre per aquell paisatge
de blaus, verds i blancs, picàrem una mica de
grana, una poma, alguna galeta i un xic d’aigua i
així vam fer el camí de baixada més alegrement.
Pel camí, vàrem sortejar una fantàstica pala de
neu utilitzant diverses tècniques. Les més carac-

terístiques foren “la clavada de taló” i la coneguda “baixada de cul”. He de confessar que un
servidor les va provar totes, aprofitant que el sol
de quarts de quatre de la tarda aconseguia eixugar els pantalons amb una certa eficàcia.
Després de voltar alguns llacs arribaríem al refugi de l’Estany Forcat, de 2445 m. Disposaríem
de dues habitacions, un matalàs per a cadascú,
la possibilitat de dutxar-se i un sopar i esmorzar que ja havíem prèviament concertat. Em va
semblar interessant fer una cervesa i, com que
encara era aviat i feia un bon sol, vàrem acostarnos al llac, on ens banyàrem -si per això s’entén
posar els peus en remull-, fer el cor fort i submergir el cos en aigua glaçada per a sortir-ne
amb tota la celeritat de la qual un disposa tenint
en compte les circumstàncies.
Abans del sopar el guarda del refugi ens va servir
un moscat de Ribesaltes
que va encendre l’entusiasme de tothom: aquella sorpresa va aconseguir pujar les expectatives
de cara al sopar d’aquell vespre.
Algunes ventades ens van empènyer a tots cap
a dins. La taula més gran l’ocupàvem nosaltres
i les altres dues anaren a càrrec d’un grup de
francesos i d’un grup de suecs. Com si fóssim
escaladors d’elit que esperen ansiosament el
moment de fer un cim determinat, el nostre grup
estava -en aquells moments- pendent d’aquella
fita i, per fi, va arribar el moment esperat. La
calentona sopa de fideus de primer i la vedella
amb puré de segon, acompanyada de pa, aigua,
formatge i flam, van aconseguir donar-nos un
coloret més viu.
Algú va recordar-nos que a Calella de Palafrugell celebraven la nit de les havaneres i nosaltres
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“Caminant sobre els núvols, al pic de l’Aspre”. Foto: Xari

nos les botes i carregar les ampolles d’aigua.
Reprenguérem la marxa passant pels estanys de
Petsiguer, on ens vam treure quelcom de pes de
la motxilla aprofitant que alguns dels companys
ens esperarien prop de l’orri que hi ha.
Abans de mig dia ja havíem assolit els 2744 m
del pic Aspre, el mar de núvols se’ns oferia de
manera espectacular; vam picar alguna cosa i
vam baixar fins als llacs, on vam refrescar-nos
i dinar asseguts a l’herba que ens convidava a
una migdiada.
vam començar amb EL MEU AVI... però ràpidament vam adonar-nos que la cosa no acabaria
amb un parell de cançonetes...
Els francesos per un costat, els suecs per l’altre
també s’anaren alternant i la gresca que sorgia
recreava aquell indret, moment i gent d’una certa atmosfera màgica i entranyable. Vàrem anar
a dormir i encara seguien els cants o animació
mentre un mar de núvols banyava una de les
valls veïnes.
Durant la nit havia plogut i al voltant d’un quart
de set ens aixecàvem descansats i amb la incertesa de si el temps ens acompanyaria. L’esmorzar fou senzill però suficient per a una bona
caminada: torrades, mantega, melmelada, pa i
cafè amb llet. Vàrem preparar la motxilla, posar-

La tornada tenia unes quantes sorpreses amagades. L’amenaça d’ alguns trons i pluja fina al voltant de l’estany Goueille i de l’Albeille, que a més
d’insinuar-nos que ens havíem de posar la capelina ens van posar l’ai al cor. L’estrella d’aquella
tarda fou superar el port de l’Arbella i la pala de
neu que ens esperava a l’altra banda. Amb l’ajuda d’en Jordi, en Joan, les botes i els pals vam
aconseguir-ho. El tros final va ser un passeig i
pujant el darrer coll, poc abans de veure els cotxes, vam girar-nos i de reüll ens vam fondre amb
aquells paratges plens de blanc, de blau i de
verd que anunciaven aquell final de curs.
Abans de marxar ens vam refrescar i vam acomiadar-nos fent el darrer cant que diu que no és
un adéu per sempre...
Lluís Duran i Roura

Començament de curs
Secció Excursionisme Clàssic

En aquest mateix butlletí llegireu un fantàstic
en el passat butlletí, però no va ser possible per

fi de curs, avui ens toca explicar que la nova
temporada també ha començat d’allò més bé.
Bones activitats, bona participació...

manca d’espai. Si ell ens explica un inoblidable

La primera convocatòria, després de l’estiu, va

escrit d’en Lluís Duran. S’havia d’haver publicat
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Al Costabona. Foto de grup a la barraca
de la Coma del Tech

ser la Retrobament de Xirucaires i de Podallaires
a Rocacorba. Vam ser una collassa de 35. La
meitat es van escampar en diferents punts del
camí de Rocacorba per fer tasques de manteniment. Algunes d’estassar i d’altres de construir
paret de pedra seca al camí dels Morts, en el
tram de la fageda. L’altre meitat de participants
varen decidir de pujar a peu des de la Puda. I
amb això també van contribuir al manteniment
del camí. Per celebrar aquest retrobament es
va fer un excel·lent dinar a Rocacorba. Precisament el menú no va pas ser de xirucaires ni de
podallaires, perquè hi havia veritables requisits
i delícies que no són pas habitual per a muntanyencs. El dinar va ser elaborat pels mateixos
cuiners de la secció.
Durant el mes d’octubre ens vam dedicar a la
recerca de colors de tardor. Els dies 11 i 12 d’octubre ens vam desplaçar fins al pirineu Andorrà.
Des d’Engolasters saltàrem a la vall del Madriu
pel coll de Jovell. Des del coll estant prou vam
intuir que gaudiríem del groc dels bedolls i els
vermells de les moixeres. Vam parar-nos a dinar
al refugi lliure de Fontverd. El sol i la bona climatologia ens feien entretenir a cada racó. Fos per
observar, per fer una fotografia o per recol·lectar
algun cep...
La vall del Madriu és l’única vall d’Andorra verge
de pistes i carreteres. És declarada Patrimoni de
la Humanitat. En aquest sentit apuntarem dues
coses contradictòries. El magnífic camí vell que
la recorre té forces trams empedrats i amb murs
de pedra seca. Però en alguns llocs, que es deurien malmetre pel pas del temps, s’han substituït
per formigó. Per altra banda vam comprovar que
hi circulen motos de trial.
Des del capdamunt de la vall vèiem els cims,
de relleu força suau, que la coronen i com els
bedolls s’enfilen fins als 2000 m. També arribem
al nostre objectiu, el refugi lliure de l’Illa. Aquest
és gran i vam poder disposar d’una bona part de

l’edifici per a nosaltres sols. Abans d’instal·larnos-hi ens afanyàrem a refrescar-nos. Un valent
i una valenta van fer l’última banyada de l’any
en un estany veí. Els altres en vam fer prou a
posar-hi peus i cames. Estiraments i alguna postura de ioga. Vam contemplar com queia el sol
mig tapat per núvols prims que feien que l’aigua
de l’estany fos de color de plata. En arribar la
fosca, va fer fred. Cap a dins. Vam fer el sopar
amb els fogonets. Els ceps van fer la xup-xup i
van compensar les migrades sopes “de sobre”
que se solen portar per aquestes ocasions. Bona
xerinola i bons ronquets. Bé, els ronquets no van
ser bons per a tothom.
Si el dissabte va fer un dia magnífic, el diumenge
no podem pas dir el mateix. Va fer un dia gris i
plujós. Ens vam dirigir cap a les crestes de Gargantillar tot travessant tota una mena d’altiplà,
ample i ple d’estanys. Expressament vam anar
a pujar el pic dels Agols i la Tossa de Braibal
o de Garibau, de 2641m. Una bona cresta ens
va tenir entretinguts una bona estona. Al cim no
vam poder gaudir de la panoràmica. Malgrat els
núvols, però, encara vèiem aquells bedolls de
Madriu i que tan lluïen el dia abans. A la tornada
cap al coll, on havíem deixat les motxilles, ens va
fotre un bon ruixat amb ventada inclosa. Presses. Un altre refugi lliure de la magnífica xarxa
andorrana, el refugi dels Agols, ens va aixoplugar
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a l’hora de dinar. Llavors, avall per un bon camí
de bosc. Arribàrem a una antiga pista que ara ha
estat molt ben habilitada com a passeig temàtic.
Ens va portar fins a Engolesters. A les tranquil·les
aigües de l’estany amb el mateix nom, s’hi reflectien les muntanyes i el bosc. I ens deien adéu
a una magnífica vivència de pirineu i de tardor.
Vam ser 16 excursionistes i dues gosses.
El dissabte dia 25 d’octubre férem cap al Vallespir per a pujar al Costabona. Hem pujat aquesta
estimada muntanya des de la banda del Ripollès
un munt de vegades i des de diferents llocs. Des
de la comarca de la Catalunya nord, sens dubte,
que es tracta d’una ascensió totalment diferent.
Vam tenir un dia esplèndid. Sol, bona temperatura per caminar, extenses panoràmiques, llums
i colors de tardor... El màxim que pot tenir de bo
una excursió.
Des de més amunt dels Banys de la Presta, 30
excursionistes i dues gosses vam iniciar la llarga
ascensió de 1300 metres de desnivell, 5 hores
efectives de marxa i 16 km de recorregut. Travessant la baga de Siern ja vam veure bé prou
que era un dia per gaudir plenament dels colors
tardorals de la fageda. Al coll de Siern o de Sizern, vam arrecerar-nos del vent per esmorzar.
Després, cadascú al seu aire, vam anar resseguint la serra de Finestrol. A migdia assolirem
el Costabona. La visibilitat ens va regalar les
muntanyes de Montserrat, Sant Llorenç del
Munt, Montseny... Només per esmentar les més
llunyanes. Al cim hi fem un mossec i una bona
estada. No sempre es pot estar a 2485 m amb
tanta bona climatologia. Valia la pena recrears’hi. Ben satisfets vam iniciar la baixada cap al
coll de Pal. Una inscripció en una roca ens dóna
la benvinguda sobre el pas del Meridià. Tot seguit vam fem un gir en la nostra direcció per encarar la coma del, recent nascut, riu Tech. És a
la barraca de la Coma del Tech on férem parada
per dinar. Aquesta barraca té unes dimensions
8 Centre Excursionista de Banyoles

prou considerables i és una construcció que ens
impressionà. Hi caben algunes persones a l’interior i s´hi pot estar de peu dret. Disposa d’un petit
foc a terra, amb xemeneia i una alça de fusta per
dormir-hi. Llàstima que la gleva de sobre no està
ben conservada i això fa que quan plou hi hagi
alguna gotera. El dinar també s’allarga més del
compte. El sol d’octubre ens captiva. No hi ha
pressa, val la pena abraçar-s´hi. Vora la mateixa
barraca fem la foto de grup. La caminada continua cap a la collada l’Ullat . Aquí el sol ja és força baix i les ombres es fan llargues. Travessem
la Jaça de l’Ullat i fem una petita parada per a
visitar el refugi i la barraca de l’Ullat. Aquesta és
com la de la Coma del Tech però amb el sostre
emporlanat. Hi ha qui la compara amb una caseta dels barrufets La font propera, que havíem vist
rajar abundosament a la primavera, ara raja com
un porró. Tot seguit ens endinsem en una fageda que és com un bosc de fades. Exemplars de
faig ben singulars, fulles als arbres, bon gruix de
fulles al terra... Un bosc per a recordar. Tornem
a recuperar el solell cap al collet de les Postes i
passem a frec de la Grevodella. Una casa abandonada. Material abandonat, al seu exterior, ens
fa evident que la seva restauració va fracassar.
Una mica més avall passem per sobre una altra
casa, la Barragana. Tot seguit ens enfonsem al
clot homònim i per un últim i per un curt tram
de pista arribem a Can Torra, que és on tenim
els vehicles.
Unes caminades que ens han satisfet molt i que
recordarem durant temps.
Secció d’Excursionisme Clàssic

IV Travessia de Banyoles a Olot
Diumenge, 30 de març. A les 8 del matí ens
concentrem a la vora de l’estany de Banyoles,
disposats a emprendre el camí d’Olot. En aquesta edició de la nostra travessia anual visitarem
tot el seguit de viles, pobles i veïnats construïts
als peus de la serralada que s’allarga entre Rocacorba, Finestres i Colltort. Arribarem a ser 79
excursionistes de colla, comptant els companys
que se’ns afegiran a Pujarnol i al santuari dels
Arcs.
Un cop fetes les salutacions de costum, caminem pel passeig Dalmau fins a la font Pudosa i
seguim cap al pla de la Perpinyana. Més enllà, el
carrer Fondo ens acosta al veïnat de can Pigem,
però en arribar a la riba del Matamors seguim el
seu marge esquerre fins a can Llapart.
Després de travessar la riera ens enfilem pel
camí del collet de la Creu d’Asprell, però a l’altre costat del rec del Clot dels Gats agafem el
camí dels Biertencs o de les Burres de Biert.
Caminem a bon pas cap al clot de Ribers o de
Magrill, el pla dels Pins d’en Polier i els Reposadors. Poc després de deixar el camí de Biert
arribem a la font de can Jaldeus, completament
eixuta. El camí de Rocacorba, recuperat com tot
aquest trajecte pels companys de Banyoles, ens
porta a la carretera de can Gelada. La travessem
i voregem el quintà de la casa fins a trobar el vell
camí d’Anar a Missa, que després d’un trajecte
relativament planer i molt emboscat ens porta al
rec Tordera, capçalera del Matamors. Ens enfilem pel quintà de la Tordera, casa en ruïnes, i
desfilem entre veritables muntanyes de bardissa, just abans d’arribar al petit nucli de Pujarnol.
Hi arribem a l’hora d’esmorzar.

res. L’edifici més notable és l’església dedicada
a Sant Cebrià, d’estil romànic i consagrada l’any
1248. Al Museu d’Art de Girona es conserva un
encenser de bronze del segle XIII, procedent
d’aquest temple. El seu emplaçament ens ofereix un bonic mirador de les comarques del Pla
de l’Estany i del Baix Empordà, amb el Montgrí
al fons. L’altre edifici digne d’esment és la Torre,
casa forta del segle XV bastida a partir de dues
torres, circular i quadrada, la primera probablement del segle XII. El veïnat de Pujarnol és format per masies disperses, onze de les quals són
habitades.
Sortim de Pujarnol per la carretera de Rocacorba. Poc més enllà del collet de l’Oratori o de la
Torre agafem una pista que va a la Mata, però
aviat també la deixem per seguir el camí que
passa per les migrades restes de can Borrió i
porta a Sant Nazari.
Sant Nazari és una bonica capella, bellament
emplaçada a la vora d’un extens pla, ben florit
en aquesta època de l’any. Conserva un interessant absis del segle XI, decorat amb les característiques arcuacions llombardes, però la nau fou
Aperitiu a la plaça de Mieres. Foto: Xari

Un cop tips dediquem uns minuts a visitar el
poble, que forma part del municipi de PorqueNúm. 433 9

Visita a Sant Nazari. Foto: Xari

na. Poc abans de la casa hem deixat la comarca
del Pla de l’Estany per entrar a la Garrotxa.
Després de passar per la font de can Bac, que
raja malgrat la sequera, encetem el panoràmic
trajecte que ens portarà a Mieres. El ramat de
bestiar boví, amb el toro inclòs, contempla el
pas de la nombrosa colla amb la més absoluta
indiferència. Tornem a la carretera de Falgons i
ens acostem al poble. Un magnífic aperitiu, ofert
pels companys de Mieres i de Banyoles, ens espera a la plaça Major.
reconstruïda el segle XVII. A l’interior del temple rebem una acurada explicació sobre la seva
història i costums de la rodalia. Una masia, can
Sagnari, és a l’altre costat del pla.
A dos quarts de dotze del migdia, sota un cel
ben blau, sortim de la capella en direcció a can
Talaia. Més enllà voregem els camps de conreu,
sota l’esguard dels cingles de Golany i el llunyà
puig de Capell. Després de trepitjar un tram ben
curt de la carretera asfaltada, deixem de costat
el Castell i fem drecera per can Bruguer. Tot seguit arribem al nucli de Falgons.
El poble de Falgons forma part del municipi de
Sant Miquel de Campmajor. També són dos els
seus edificis més dignes d’esment, el Castell,
que hem deixat de banda, i l’església dedicada
a Sant Vicenç, construcció d’estil romànic del
segle XII, sobrealçada i engrandida amb capelles
laterals i un campanar del segle XVIII. La trobem
tancada i no la podem visitar, però fem una aturada al seu voltant. Mentrestant, un veí omple
l’automòbil amb garrafes d’aigua de la font dels
Casos.
Sortim de Falgons per la carretera de Mieres,
però poc més enllà de cal Sabater i del trencant
del Trull agafem el camí de Ruïtlles, que setmanes abans havíem estassat a fons. Ens porta a
can Bac, masia que és en avançat estat de ruï10 Centre Excursionista de Banyoles

La primera notícia de Mieres és de l’any 834. El
poble és format per diferents barris, relativament
separats entre ells, i conserva plenament el seu
caire rural tradicional. La plaça és al barri de la
Cellera, lloc a on també podríem visitar les restes
d’una paret de l’alta edat mitjana i la capella de
Santa Maria de Romaria, d’origen romànic però
totalment reformada el segle XVIII, però a quarts
de dues del migdia només tenim ulls i boca per
al vermut.
Els núvols comencen a cobrir el cel i ombregen
la pujada que ens espera. En sortir de Mieres
travessem el Merdençà, modest afluent del riu
Ser, i anem a l’Aulina. Més enllà deixem momentàniament el camí vell de Mieres a Santa
Pau, carretera en tot aquest tram, i passem per
Caçallebres. Un bonic corriol, tram central de
la llarga travessia, ens torna al camí vell, més
amunt de la Casica de l’Obrador. Quatre bufets
més i arribem a Collveí. No ens hi entretenim
més temps que el necessari per aplegar la colla i
baixem als prats de can Badia, ben florits i pasturats per un ramat de vaques, que no s’acosten
en cap moment. Hi arribem a un quart de quatre
de la tarda, novament a ple sol i amb la gana
feta. Dinem a les envistes de la casa, estirats a
l’herba o a l’ombra d’un clap d’aulines. Ja era
hora!
A dos quarts de cinc sortim dels prats de can

Badia i baixem a la creu del Coronel, que recorda un fet luctuós ocorregut en el curs de la
darrera guerra carlina. Al seu costat creuem la
riera de Samariu i deixem la carretera que ens
portaria al poble del Sallent. Nosaltres escollim
el camí vell, que s’enfila al collet dels Arcs o de
les Tres Creus. Més enllà el traçat del camí és
completament tapat de bardissa i ens cal vorejar
el camp de la Planadamunt, just al seu costat.
Seguim per carretera cap a la Planadavall i tornem al camí per pujar al santuari dels Arcs.

Vella pel portal de Sant Antoni i baixem al pont
i la placeta de Sant Roc. Allà agafem el camí
de la Cambrafosca, que voreja el torrent de Pujolars. Més enllà de la casa seguim la carretera
que rodeja el volcà de Rocanegra, amb el seu
vistent cràter en forma de ferradura. Anem a la
font del Clavell, pugem a Collellmir i seguim
cap al Roure, sempre vorejant la base del volcà
de Santa Margarida. A continuació ens enfilem
al collet del Casot de Bassols, que amb els seus
670 metres és el sostre de la travessia.

L’església de la Mare de Déu dels Arcs és una
construcció d’estil romànic del segle XII, refeta
després dels terratrèmols del XV i parcialment
restaurada els anys seixanta. Fou església parroquial de Santa Pau fins el 1430. El santuari domina una bonica vall explotada per tot un seguit
de masies, als peus de la serra de Finestres.

No visitem l’espectacular cràter del volcà, prou
conegut de tothom. Baixem al pla de la Cot, depressió endorreica molt ben cultivada, i poc més
enllà de l’oratori de Sant Isidre, aterrat fa prop
d’un quart de segle i reconstruït sobre la base
d’una enorme bomba volcànica, agafem el camí
que puja a Sant Miquel Sacot.

Sortim dels Arcs pel camí que porta a la Bellaguarda i seguim cap a l’oratori dedicat a la verge dels Arcs. Poc més enllà voregem una altra
masia, el Pujol, extraordinari mirador de la vila
de Santa Pau i la vall de Sant Martí. Tot seguit
baixem al pont d’Instints, esvelta arcada de pedra que permet superar el rec del veïnat de can
Font, prou cabalós malgrat la secada. Pugem al
veïnat de les Cases Noves i ens enfilem a Santa
Pau per un costerut camí. Fem entrada a la Vila
Vella pel portal de Mar.

L’església parroquial de Sacot és un edifici construït els segles XVIII-XIX sobre el primitiu temple romànic, del qual en resten elements ben
visibles a la façana. La rectoria annexa ha estat
habilitada com a casa de colònies pel Bisbat de
Girona. El castell de Colltort domina la rodalia
des de la seva encinglada talaia.

Al llarg de la nostra passejada per la Vila Vella en
visitem els llocs més rellevants, com són el mirador del Portalet, la placeta dels Balls i el firal
dels Bous, plaça porticada, dominats pels imponents edificis del Castell, construcció de planta
quadrada amb elements dels segles XIII al XIX,
i de l’església parroquial de Santa Maria, d’estil
gòtic del segles XV i principis del XVI. Després
de donar una ullada al temple remullem la visita
amb unes cerveses.
A un quart de set de la tarda sortim de la Vila

A dos quarts de vuit del vespre sortim de l’església i pugem al collet situat entre les ruïnes de
cal Grill i les del castell de Sacot, casa forta
documentada l’any 1342. Allà agafem el camí
que baixa al Prat de la Plaça, molt ben traçat
però força xorrancat. Seguim per la carretera
que voreja les instal.lacions de la cooperativa “La
Fageda”, situades al voltant d’una altra masia,
els Casals. Més enllà trepitgem la carretera que
hi dóna accés fins a trobar un altre vial que ens
condueix a can Jordà.
Sense perdre més temps, sortim de la casa per
la carretera que passa entre el con volcànic del
puig Jordà i can Palleu. A continuació visitem
una de les àrees més belles de tota la fageda
Núm. 43311

d’en Jordà, paratge singular a casa nostra.

Horaris de la travessia

Poc abans d’arribar a can Batet sortim de la fageda i poc més enllà trobem la carretera vella
d’Olot a Santa Pau. La seguim, començant un
descens sense treva que ens portarà a la vora
del Fluvià. Passem entre can Toca i can Fortet,
entrem en el terme d’Olot i ens acostem als peus
de la costa de Pujou. Tot seguit desfilem entre
el Castanyer, la Fullaca i la Casica, abans d’encetar la davallada pel paratge que rep el llegendari nom de pujada del Gegant, més decidida
i molt panoràmica. L’enllumenat públic d’Olot
ens fa veure que la nostra fita és molt propera.
Passem per cal Cucut, antic hostal, i Bellpuig,
deixant a la dreta l’església parroquial de Sant
Cristòfol les Fonts. El cap de setmana de Pasqua aquest veïnat celebra la tradicional festa del
Roser i l’aplec del Triai, prat senyalat amb una
creu monumental que recorda uns fets tràgics
de la passada guerra civil.

De Banyoles (camp de futbol) a Pujarnol.
1h 48 min.

La nostra travessia s’acosta al final. La carretera voreja el pla de Llacs i després de creuar el
rec de Ravell, sempre cabalós, conflueix amb
el vial de circumval·lació de la ciutat d’Olot. Allà
mateix, al parc de les Móres, a la vora dreta del
Fluvià i a quatre passes dels carrers, tocades les
nou de la nit, donem per acabada la caminada.
Mitja hora més tard, una tempesta descarrega
30 litres/m2. Per pocs minuts ens hem lliurat
d’una bona remullada !
Kim Agustí
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De Pujarnol a Sant Nazari i Falgons. 1h 23 min.
De Falgons a Mieres (plaça Major). 44 min.
De Mieres al santuari dels Arcs. 1h 49min.
Del santuari dels Arcs a Santa Pau (firal dels
Bous). 32 min.
De Santa Pau a Sant Miquel Sacot. 1h 05 min.
De Sacot a Olot (parc de les Móres). 1h 33 min.
Total. 8h 54 min.
Termes municipals de Banyoles, Porqueres, Camós, Sant Miquel de Campmajor, Mieres, Santa
Pau i Olot.
Bibliografia
Del Campo i Jordà, Ferran. Castells medievals
del Gironès i del Pla de l’Estany. Figueres, Art-3,
1991.
Catalunya Romànica, volums IV i V, Fundació
Enciclopèdia Catalana, 1990 i 1991.
Travessia Banyoles - Olot, fulls lliurats a tots els
participants en la travessia.

Una excursió en el temps:

entre el neolític mitjà i el calcolític
Des de fa quatre anys, i com un acte més dels
organitzats amb motiu de la anomenada Setmana de la Ciència, Astrobanyoles i la Secció d’Excursionisme Clàssic del Centre Excursionista de
Banyoles, hem dut a terme una sortida conjunta.
Enguany, el tema escollit ha estat el megalitisme,
i per això el passat dissabte dia 8 de novembre,
ens vàrem desplaçar a Roses, per dur a terme
una excursió per aquesta zona nord de l’Empordà, que aplega prop de 150 megalits, el que
representa un vint-i-cinc per cent del total dels
menhirs trobats a Catalunya.

més ben conservat, on es poden veure molt ben
definits tant el corredor d’entrada com el cercle
de pedres que l’envoltaven i que eren la base on
començava el túmul de terra que el cobria quasi
al complet deixant tant sols l’entrada lliure, que
era el lloc per on s’entraven els difunts per tal de
dipositar-los al fons. La particularitat d’aquesta
construcció és que la cambra no segueix el mateix eix que el corredor, cosa que ens ve a dir
que, quan es va construir, es van adonar que la
orientació no era la correcta i van voler corregirho desviant el corredor d’entrada.

Així doncs, com si un cop a l’any voléssim retre
un homenatge als primers excursionistes catalans que l’any 1876 crearen l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, i que amb els
anys donaria lloc al Centre Excursionista de Catalunya, a les a les 10:45 i amb les “bateries carregades” desprès d’esmorzar, varem començar
l’excursió sota la guia del bon amic Josep Tarrús,
arqueòleg i director del Museu Arqueològic de
Banyoles.

Seguint el corriol, passarem per un seguit de
murs de pedra seca que separen unes finques
de les altres, i arribarem a un paratge on les restes d’una casa cremada ha donat nom a diferents elements. El primer d’ells és un bloc de
gneis, de 2,90 m d’alçada i que està travessat
per una veta de quars blanc, conegut com el
Menhir de la Casa Cremada-I. En alguns casos,
segons explicà el nostre guia, hi pot haver-hi
ofrenes enterrades al peu de la pedra i aleshores
permet una datació més o menys aproximada,
però en aquest cas en no haver-hi cap resta,
però tenint present la proximitat amb altres elements megalítics es pot datar entre el 4000 i el
2000 a.C. Seguint pel mateix camí i deixant la
badia de Roses a la dreta trobarem les restes
de l’anomenat Dolmen de la Casa Cremada, tot
i que hi ha qui li diu Cista de la Casa Cremada.
La diferència entre un i altra és que el primer
era reutilitzable mentre que el segon era per un
sol ús, i segons ens explicà en Josep Tarrús la
confusió ve donada pel fet de que en aquest cas
les pedres que es conserven són petites i per
això se’l coneix amb el nom de Cista. D’aquest
possible dolmen de corredor falten les pedres de
la capçalera, las del davant i les del corredor i

En total érem 37 les persones que ens posàvem
en marxa des de l’aparcament que hi ha al capdamunt del carrer de Pitàgores de Roses, i allà
mateix vam poder veure el primer dels monuments: el Dolmen del Cap de l’Home o de la
Sureda d’en Mairó. Aquesta ás una construcció de planta trapezoïdal, realitzada en mineral
de gneis; la llosa superior ha estat restaurada,
i conserva quatre lloses verticals. Està orientat
al sud-est i es pot datar entre els anys 3200 i
3000 a.C.
A tocar mateix d’aquest dolmen, surt un camí
que ens portarà al següent monument funerari,
el Dolmen del Llit de la Generala o de la Sureda
d’en Falp. Al igual que l’anterior és un dolmen
de corredor, però en aquest cas de granit, molt
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corriol que surt al peu mateix de la carretera i
en una forta pujada, flanquejada per una gran
plantació de vinyes ens portarà a la darrera de
les zones megalítiques. En primer lloc trobem
la Cova-Dolmen del Rec de la Quarentena-II,
una cova que com el mateix nom indica es va
fer servir per allotjar els mariners infectats i que
els vaixells descarregaven en el proper port de
Roses. Es tracta d’una cavitat natural, una cova
de fractura, al que se li ha afegit un corredor artificial de lloses, de les quals se’n conserven tres
i una estela funerària.
només se’n conserven dues de laterals.
Camí del tercer monument d’aquest paratge, trobarem diverses construccions que ens recorden
l’època d’esplendor d’aquesta zona vitivinícola,
abans que la fil·loxera en fes acta de presència
a finals del segle XIX. Son les barraques o cabanes de vinya, fetes de pedra i cobertes amb falsa
cúpula, i que els pagesos i pastors feien servir
per guardar-hi els estris i resguardar-se de les
inclemències del temps. El darrer monument al
que feia referència és un altra menhir, el Menhir de la Casa Cremada-II, de forma d’estela i
base triangular, té unes mides més petites que
l’anterior.
Camí amunt i mentre seguim contemplant les
parets de pedra seca dels marges del camí i les
cabanes fetes amb el mateix sistema arribarem
al que és considerat el monument megalític més
important de Catalunya, declarat monument històric-artísitic l’any 1964: el Dolmen de la Creu
d’en Cobertella. En bon estat de conservació,
tot i que s’havia fet servir de cor dels porcs del
mas que hi havia a tocar i per aquest motiu l’havien emblanquinat per dins, disposa d’una gran
galeria coberta per una llosa de quatre tones,
que fa 5,20 de longitud, 2,45 d’amplada i 2,14
d’alçada.
Seguint el nostre recorregut científic paisatgístic, i després de travessar la vall, agafarem un
14 Centre Excursionista de Banyoles

Des d’aquí mateix, i abans d’anar a trobar el
darrer dels monument megalítics, aprofitem per
gaudir de la impressionant vista del golf de Roses i la del Puig Rom, situat en primer terme.
Un antic enclavament visigòtic, on durant una
vuitantena d’anys, entre el 630 i el 710, un grup
de guerrers encapçalats per Aquila-II, cosí del
rei visigot Vamba, s’instal·là, o millor dit, s’independitzà, arribant fins i tot a encunyar les seves
pròpies monedes d’or.
Per últim, un pocs metres mes amunt trobarem
la Cova-Dolmen del Rec de la Quarentena-II,
més petita que l’anterior, però del mateix tipus, i
els Gravats prehistòrics del Rec de la Quarantena-I, que són uns gravats, en forma de creu,
fets en unes pedres que hi ha per damunt de
la Cova.
Quan mirem el rellotge ja són les dues del migdia, ens ha passat el temps sense adonar-nosen, però és que les explicacions del nostre guia
ens han fet gaudir d’una matinal inoblidable,
però ja és hora de pensar en tornar...... i en dinar. Per la primera només cal seguir el camí per
el que veníem i en un quart d’hora estarem al
lloc on havíem deixat els cotxes.... per la segona,
ens desplacem a Peralada, on enmig de costelles, pa amb tomata i cava, seguim parlant de
monuments megalítics i altres projectes.
Joan Anton Abellan i Quim Oliver “Xari”

Secció d’alta
muntanya

company de secció Eduard Solé va quedar en
B/N 1r. i en COLOR va quedar 3r, en Salvador
Parés 4t i en Miquel Planells, Pere Aurich, Dolors Planas i Jaume Vilalta 5è.

RACONS LA VALL DE SOULCEM
Aquesta és una vall que es trobà a l’alt Ariege
(pirineu francès) que ha quedat al marge de les
construccions massives i manté un tipisme molt
bonic i ben conservat, es troba al centre de l’alt
Ariege i delimita amb Andorra i el Pallars, està
envoltada de molts cims on destaquen el Tritagma, la Pica d’Estats, el Montcalm i sobretot tanquen la vall al Medacorva, també a l’estiu hi ha
grans quantitats de rierols i cascades.
Els poblets del principi de la vall mantenen una
manera quasi ancestral de vida i l’hivern sol ser
llarg i cru. En aquesta vall els qui ens agrada
gaudir de la muntanya tindrem moltes activitats
i llocs per descobrir en les quals vull destacar a
l’hivern gel a Soulsem, esquí de muntanya a la
Pica d’Estats pujant per l’artiga i baixant per la
canal del riu fred, sens dubte una de les millors
esquiades del Pirineu.
La impressionant cara nord del Medacorva, semblant a la del Taillon per més perduda. A l’estiu
es poden fer molts cims i moltes travesses on
destaca passar cap Andorra per el port del Rat.
sens dubte una vall a descobrir.
Josep Grau

Aquest any els participants de la nostra secció
són els següents: Pere Aurich, Joan Pau Cassez, Joan Cullell, Paquita Dorca, Lidia Holgado,
Francesc Molina, Salvador Parés, Jaume Planas,
Dolors Planas, Miquel Planells, Eduard Solé, Juli
Suárez, Gerard Vilalta i Jaume Vilalta.
Les agrupacions participants cada vegada més
nombroses són las següents: Arbúcies, Banyoles, Blanes, Bis-Enfoc, Calella, Calonge, Ceret,
Le Soler, Palamós, Perpignan, Photo Club Catalan,
Ribesaltes, Salt i Sant Feliu.
ALTRES CONCURSOS. 13è Concurs de fotografia
de patrimoni de l’Alt Empordà. Tema: campanars. Va aconseguir el segon premi en Pere Aurich i en Salvador Parés va obtenir una menció
especial del jurat. En el concurs de la biblioteca
de Banyoles amb el tema Natura i Mediambient,
també Pere Aurich va aconseguir el 1r premi.
A Figueres se celebrà el concurs “DALÍ CATESSEN”, en el qual la nostra companya Paquita
Dorca va assolir el segon premi.
L’enhorabona a tos ells i a seguir fent tan bones
fotos.
També voldríem fer-vos saber que a la secció ja
disposem del nostre propi ordinador per tal de
fer-lo servir per al curs de fotografia o per fer projeccions i altres utilitats de la nostra secció.

PROJECCIÓ DE DIAPOSITIVES

Secció
de Fotografia
Ja ha començat la FOTO-LLIGA 2008/09. El primer lliurament es va fer a l’Hotel Fornells Park
amb un total de 170 participants en color i 107,
en blanc i negre. El tema era lliure. El nostre

A càrrec del nostre company Joan Pau Cassez,
a la sala d’actes del Centre el proper divendres
23 de gener de 2009, a les 10 del vespre, amb
el títol “Esculls coral·lins de Cozumel” Mèxic. Us
hi esperem.		
Jaume Vilalta
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Secció
excursionisme clàssic

rat ens permetrà de fer més combinacions a les
nostres caminades.

Diumenge dia 8 de febrer
Dissabte i diumenge dies 20 i 21 de
desembre

PESSEBRE i BIVAC AL PUIG DE
BASSEGODA
Un any més arribem a aquesta tradicional sortida on participen totes les seccions del Centre.
Per a sopar del dissabte cal apuntar-se com a
molt tard el dimecres dia 17 a la secretaria del
Centre. Pel diumenge, els qui ho vulguin, completarem la sortida allargant la caminada fins a la
Solana Rosta. El pessebre és elaborat pel Taller
de Ceràmica del nostre Centre

Diumenge dia 18 de gener

LA PLANA DE LLEVANT, DE BESALÚ
Ja és tradicional que els companys de Besalú,
en Quim Roura i en Josep Gómez, ens preparin
una excursió. Si l’any passant vam recórrer el
costat de ponent de Besalú, aquest any ens han
preparat un interessat recorregut que enllaça un
rosari de veïnats i altres llocs de molt interès, pel
costat de llevant.
Itinerari: Besalú - la Confiança - veïnat de
Bruguers - font Pudosa - Dosquers - resclosa
dels Trulls - terrera antiga d’Incarcal - veïnat de
Pedrinyà - creu del Mal Consell - Santa Maria de
Jonqueres - Santa Llúcia - Can San - Sant Prim i
Sant Felicià - Can Solei - Besalú.

UNA DE VORAMAR
Feia temps que no destinàvem cap sortida a caminar ran de mar. El teníem massa oblidat. En
ple hivern, hi gaudirem de la tranquil·litat i solitud. Tindrem una guia “del país”. La companya
Maria Català, de Palafrugell.
Itinerari: Platja de Pals - Illa Roja - Sa Riera Puig de Santigues - Mas Pinc - Aiguafreda - Sa
Tuna - Punta des Plom - Sa Tuna - Cap Sa Sal
- Sa Riera - Platja de Pals.

Diumenge dia 1 de febrer

RECUPERACIÓ DE CAMÍ
Activitat dels Bojos i Boges pel Podall. Estan tan
contents de veure que el camí vell a Rocacorba, que van recuperar, és utilitzat, que ara s’han
animat a portar a terme un nou projecte. Aquest
serà recuperar el camí vell entre el Collet de Pujarnol o de l’Oratori fins a l’Oratori del Collet de
Cal Negre. També es tracta d’una part d’una de
les branques del camí de Rocacorba. La que feien servir els veïns de Pujarnol. Un cop recupe16 Centre Excursionista de Banyoles

Diumenge dia 1 de març

XII CAMINADA POPULAR DE
MONTAGUT
Un any més, us anunciem aquesta caminada
popular organitzada pels companys de l’Associació Terra Aspra, de Montagut. Es tracta d’una
sortida de tipus matinal. Recordem que compta
amb diferents punts d’ avituallament, entre els
quals hi ha un bon esmorzar. Els interessats
passeu per secretaria durant la setmana anterior
perquè tindrem la programació més detallada.

Diumenge dia 8 de març

V TRAVESSIA D’OLOT a BANYOLES
Sortida conjunta del Centre Excursionista d’Olot,
Centre Excursionista de Banyoles i l’Associació
d’Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de
Mieres. Continuem amb la tercera volta de les
travessies Olot a Banyoles i viceversa. Aquesta la
comencem a la capital garrotxina. Sempre procurant que l’itinerari sigui diferent de les quatre

edicions anteriors. Recordem que es tracta d’una
caminada molt llarga. Cal estar entrenat. Hores
efectives de marxa: 8h. Hi haurà la possibilitat
d’escurçar-la començant a Can Serra (aparcament de la Fageda) o bé acabar al veïnat de Santa Eugènia (Caselles d’Avall). Interessats, aviseu
amb antelació per poder fer la reserva d’autocar.
Com a molt tard el dimecres dia 4 de març. Cal
fer la inscripció a la secretaria del Centre.
Itinerari: Olot (Parc de les Mores) - Can SerraPla de Maçandell - Carrer de Can MascouEl Sallent - El Torn - El Collell - Ventajol - La
Cadamont - Collet de Guixeres - Merlant - Veïnat
de Santa Eugènia - Estany de Banyoles (la Draga).
Vocals: Kim Agustí - Joan Pontacq - Quim Oliver
“xari”.

Dissabte dia 28 de març

SANTA BÀRBARA i FERRAN
Sortida conjunta amb els companys de l’Associació Terra Aspra, de Montagut.
Ens guiarà en Pitu Ribes. La caminada és llarga
i amb desnivell, cal estar preparat. S’acabarà en
un hostal de la zona per fer un sopar (opcional).
L’àpat l’hem d’encarregar. Cal que confirmeu assistència com a molt tard el dimecres dia 24 de
març efectuant una trucada a la Secretaria del
Centre. Gràcies.
El recorregut enllaça llocs tan emblemàtics com
Sanat Bàrbara de Pruneres (718 m), Mare de
Déu d’Escales, Ferran (983 m) i Talaixà. Aquí
podrem veure com evolucionen les obres de
restauració de l’església i rectoria. L’itinerari pot
tenir petits canvis però bàsicament serà el següent:
Itinerari: Pont del Llierca- Cossos Sants- Coll
de Palomeres- Santa Bàrbara de Pruneres- la
Sala- Mare de Déu d’Escales- el Maranyó- Coll
de Terres- el Ferran- Talaixà- Feixes del Puig- la
Muntada- Can Gustí de Riu.

L’escola de muntanya obrirà l’any 2009 amb
cursos d’alpinisme. El mes de març tindrem preparat un curs d’alpinisme nivell 2 i un curs d’alpinisme nivell 1. Crèdits de lliure elecció amb la
UdG. Continuen les negociacions amb el servei
d’esports de la UdG per poder impartir coneixements de muntanya i escalada als universitaris.
És probable que aquests crèdits es facin durant
els mesos de març, abril, maig i juny. Escalada a
les Escoles. Aquest projecte de l’escola de muntanya de portar l’escalada com a esport de base
dins les escoles tornarà a ser possible aquest
any 2009. De moment la direcció de l’escola estudia, juntament amb les escoles, en quin horari
aniria més bé que ocupessin la sala de boulder
els centres educatius. El que us podem dir és
que està previst per l’últim trimestre del curs escolar, els mesos d’abril, maig i juny.

Secció
vertical
La secció vertical estrena el 2009 amb un viatge
a Mali. Aquest és el primer viatge internacional
que organitza la secció. De moment ja tenim
7 persones apuntades a l’aventura i aprofitem
aquest escrit per obrir portes a qualsevol persona sòcia d’aquesta entitat que vulgui participarhi. És un viatge esportiu, l’objectiu és repetir vies
de la Mà de Fatima i parets i zones properes per
habituar-nos a la roca i al diferent estil d’escalada d’allà per després poder obrir un o diferents
itineraris. Una de les coses que faria més il.lusió
als components de la secció que de moment
participen en aquesta empresa és poder obrir
una via al nostre company Marc Palmada, que
ens va deixar recentment i que sempre portarem
amb nosaltres, a dins el cor.
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Secció d’alta
muntanya
DESEMBRE 2008
Dies 6, 7 i 8 de desembre

ESTADA D’ESQUÍ DE MUNTANYA
ARIEGE
Contacte: Josep Aliu 972 58 26 25
Dissabte 13 de desembre

GEL AL JOUGLAR (segons condicions)
Contacte: Josep Grau

Divendres 30 de gener

ALPINISME FÀCIL AL CADÍ
Contacte: Josep Grau

FEBRER 2009
Dies 7, 8 i 9 de febrer

ESTADA D’ESQUÍ DE PISTA I
MUNTANYA ALS ALPS DELS ECRINS
Contacte: Josep Aliu 972 58 26 25
Divendres 13 i dissabte 14 de febrer

ESQUÍ DE MUNTANYA AL PALLARS
Contacte: Josep Grau

Dies 26, 27 i 28 de desembre

ESQUÍ DE MUNTANYA TRAVESSA
PER EL RIPOLLÈS
Contacte: Josep Aliu 972 58 26 25

Dissabte 21 i diumenge 22 de febrer

ESQUÍ DE MUNTANYA PETIT PERIC
Contacte: Josep Aliu 972 58 26 25

Dimecres 31 de desembre

Divendres 27 de febrer

CAP D’ANY EN UN REFUGI
Contacte: Josep Grau

ESQUÍ DE MUNTANYA-FONT
BLANCA a Andorra

Dies 31 de desembre 2008 i 1, 2, 3 i 4
de gener 2009

ESTADA D’ESQUÍ DE FONS ,PISTA I
MUNTANYA ALPS DE GRENOBLE
Contacte: Josep Aliu 972 58 26 25

Contacte: Josep Grau

Abans de l’estiu que ve EXPEDICIÓ ALS
ANDES (BOLÍVIA O PERÚ) contacte Josep Grau

GENER 2009
Dissabte 10 i diumenge 11 de gener

ESQUÍ DE MUNTANYA ANDORRA
Contacte: Josep Aliu 972 58 26 25
Dissabte 17 de gener

ESQUÍ DE MUNTANYA
Contacte: Josep Grau
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Ja hi ha neu per
anar a esquiar!

Conferenciant: Lluís Ametller
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles, a les 22h

DESEMBRE 2008
Divendres 12 de desembre:

Dissabte 21 de març:

Sortida de camp al Pla de Martís
Marató Messier

Les xerrades al Centre
Tema: Fotografia en 3D.
Conferenciant: Carles Gil		
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles, a les 22h.		

GENER 2009
Divendres 9 de gener:

Les xerrades al Centre
Tema: Viatge a Atacama
Conferenciant: Angel Masallé
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles, a les 22h.		

Dissabte 24 de gener:

Secció colla de
pa sucat amb oli
Diumenge 25 de gener
La primera sortida de l’any ens portarà fins a
Montserrat.
Des del coll de can Massana anirem a descobrir
un paisatge extraordinari, el de les Agullles de
Montserrat, passant pel refugi Vicenç Barber.
Sortida a les nou del matí, des de l’aparcament
dels supermercats de Banyoles.

Sortida de camp a La Mota

Diumenge 15 de febrer

FEBRER 2009

Aquest mes anirem a les Gavarres, entre Calonge i Romanyà. Resseguirem corriols a la recerca
de menhirs i coneixerem una altra part del país.

Divendres 13 de febrer:

Les xerrades al Centre
Tema: Rellotges de Sol.
Conferenciant: Francesc Clarà
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles, a les 22h.

MARÇ 2009
Dissabte 14 de març:

Com sempre, ens trobarem a les nou del matí, a
l’aparcament dels supermercats.

Diumenge 29 de març
L’excursió d’aquest mes ens portarà a descobrir
els voltants de Llançà. Ens farà de guia en Miquel Coma. Serà una sortida costanera.
Sortida des de l’aparcament dels supermercats,
a les nou del matí.

Sopar gastronòmic
Tema: Computació quàntica.
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La nostra Mireia
Qui no coneixia la Mireia!!!
La Mireia era tota una relacions pública. Allà
on era es feia sentir. Tota la gent de Banyoles
la coneixia, perquè la Mireia era la Mireia, i
no calia dir ni el cognom ni la seva adreça.
Nosaltres la vam conèixer de debò el dia que
ens vam apuntar al Centre, lògicament a les
excursions de “Pa xucat amb oli”. Si us hagués d’explicar les vivències que junts vam
compartir, segur que podria fer un llibre. Únicament n’esmentaré unes quantes perquè tots
podem conèixer un petit bocí de la NOSTRA
MIREIA.
El grup de “Pa xucat amb oli” tenia unes sortides que eren “instaurades”, les clàssiques de
cada any i que tothom se les esperava amb
candeletes perquè eren molt especials per a
petits i grans. Una d’elles era la d’anar un cap
de setmana a Rocacorba. Allà vam conèixer
la Mireia: ella tenia quinze anys i la Joana, la
seva germana, en tenia quatre. A la mainada,
a la natura, no li costa gaire fer amics. El grup
era nou i ràpidament hi va haver bona connexió entre ells. Mai oblidaré la cara d’una nena
de quatre anys que ens diu:
La Mireia és “mongolita” i no se l’entén gaire
bé quan parla. Però jo l’entenc molt bé i us
podré dir el que ella vol comunicar.
Aquesta frase no em marxarà mai del cap. La
Joana ens va presentar la seva germana amb
una qualitat poc comuna. “És mongolita”. A
partir d’aquell dia, l’Anaïs, en Ferran, en Xavi,
la Cristina, en Quim, en Grau, en Bernat i tants
d’altres que van venir a caminar amb nosaltres la van veure com una més del grup. Tots
n’estaven molt i a ella li agradava ser el centre
d’atenció.
No era una gran caminadora, però li agradava la gresca i la xerinola i sabia que darrere
de cada caminada hi havia una bona arrossada, un all i oli per sucar-hi pa o tantes altres
coses. Ella, el seu pare i els més petits de la
colla sempre érem els últims d’arribar al lloc.
Cantant, xiulant, explicant contes o fins i tot
enfadant-nos una mica sempre arribava al
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destí final. Un cop allà, tots els mals li passaven i s’esplaiava a gust cantant, ballant,....
i la múrria ho feia bé. Fa pocs dies, encara no
un mes, que ens va ballar un ball “hawaià” i
tenia una gràcia única. A mi també me’l va
fer ballar i em van dir que em retirés perquè
no tenia color.
L’anada a Sant Aniol i portar el pessebre a la
Mare de Déu de les Agulles eren dues jornades on no hi faltava mai. Quin tip de fer torrades a la vora del foc i esperar que arribés
el Pare Noel del Bassegoda. No parlem dels
balls de Sant Aniol, ni de l’encantament de
coques. Ella era l’ànima. Com seran aquestes
festes sense ella? No me les sé imaginar, però
sens dubte que cada any tots la veurem amb
el seu somriure a qualsevol racó, tot trepitjant
un bancal, creuant un rierol; enfilant-nos per
qualsevol muntanya sabrem recordar el que
vam viure fa anys amb la ella en aquell lloc.
Perquè nosaltres tenim memòria; però per memòria la Mireia ens guanyava a tots. Si un
dia en una marxa es trobava malament i li
feies un remei casolà amb herbes, era capaç de
donar-te les gràcies cada dos per tres durant
anys i anys. Si algun cop l’havies ajudar a creuar un mal pas, et deia “que maca que ets”. I
això a tothom agrada. En sabia de quedar bé!
El dimarts a les dotze feia un dia radiant. El
sol va voler acomiadar-te com et mereixies.
Nosaltres et portarem sempre dins el nostre
cor perquè ens has ensenyat moltes coses; ens
has donat molt d’afecte i estimació i ens has
permès conèixer, saber tractar i estimar les
persones amb les teves qualitats. La gent del
Centre tenim sort d’haver-te conegut!
LA COLLA DE “PA XUCAT AMB OLI”

Taitona Mireia
Cap cot, em mires de reüll.
És cara vergonyosa? No! és de trapella!
Ulls grossos i somriure d’orella a orella.
Una rialla quan em dius: “hola”.
T’acostes i se’m repenges al coll.
Petons i abraçada.
La teva galtona al meu abdomen.
Ara em dones la mà.
Em fas un massatge a l’esquena.
Comença la festa, comença l’aplec.
T’esvalotes quan veus que cantem.
Fas de directora d’orquestra.
Et dediquem “la Taitona”.
Ens animes i ens renyes.
Ens fas que estem bojos i boges.
Callem perquè ens fas un discurs.
Els teus gestos sembla que estirin
les paraules del teu cor.
Solemne. Aplaudiments.
Et brillen els ulls i ens llences petons
amb les mans.
Em dius: “guapo”. Em dius: “guapa”.
Em dius que m’estima. Em dius que
l’estimo.

Ens dius que ens estimem.
Mans obertes i els braços fins al cel.
La llum del sol entra pels teus dits fins
al cor,
i em dius: “T’ETIMO!!!”
Explotes amb rialla de felicitat,
amb les mans cargolades davant del pit.
Però ara, escolta’m una estona,
estimada Mireia, la nostra taitona.
És veritat que ja no hi ets?
No pot ser!!!
Però si jo vull dir-te: “guapa!!!”.
Voldria fer-te petons i abraçades,
dir-te que t’estimo...
Ja no puc?
Diu que ja és massa tard?
El teu cor reposa en pau.
Ha expressat els teus sentiments.
Però ara, taitona estimada,
qui ens farà petons i abraçades?
Qui ens farà un discurs d’amor?
Qui ens dirà: “T’ESTIMO” ?
Ningú Mireia, ningú ens donarà
tot el que tu ens has donat.

i totes
ts
to
e
d
a
ig
m
Mireia, a

Per a en
Joan i la Sibi
Rebeu un condol ben sincer
dels vostres amics i amigues
del Centre Excursionista de
Banyoles. Alhora us volem
donar les gràcies per haver
tingut la Mireia sempre entre
nosaltres i pel vostre exemple
d’humanitat.
Junta Directiva del Centre
Excursionista de Banyoles
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ESCOLA DE BELLES ARTS C.E.B – Curs 2008/09

ESCOLA DE BELLES ARTS DEL C.E.B.
Tal com estava previst el passat dia 6 d’octubre
es va inaugurar el 28è curs de la nostra Escola
de Belles Art, la matriculació en els diferents tallers ha estat més nombrosa que l’any passat, i
en algun d’ells inclús s’ha omplert la capacitat
prevista, i això es una satisfacció per la Junta, ja
que després d’aquest llarg període les persones
de la nostra vila i comarca, segueixen confiant
en la nostra entitat.
Cal esmentar també la bona acollida que va
tenir, durant els dies de la nostra Festa Major,
l’exposició del alumnes de l’Escola, siguent molt
els visitants d’aquesta mostra, que coincidien
que cada any la qualitat de les obres exposades

millora de forma exponencial, per aquest motiu
tenim que felicitar als professors per l’efectivitat
de la seva tasca docent en els diferents tallers.
Com ja està anunciat en els programes d’aquest
curs, a partir del proper mes de gener, s’iniciarà
el taller de Bonsai, i serà a partir del mes d’abril
que ho faran els “Clics de fotografia” per tant
resta oberta la inscripció per a participar-hi amb
les esmentades activitats, us hi esperem!
No dubteu que cada any treballem per a millorar
efectivitat de la nostra Escola.
Rafel Cuenca i Juncà
Vocal de l’Escola de Belles Arts

Divendres 20 de febrer (Projecció audiovisual)

Projeccions

UNA DE LES 17.500 ILLES
D’INDONÈSIA: LOMBOK, TERIMA,
KASIH

Divendres 16 de gener

A càrrec de Jordi Cruells i Fina Vila.
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles, a les 22h..

HUAYHUASH, PACHA KUNTUR
PERÚ 2008

Divendres 20 de març (Projecció audiovisual)

Projecció de l’audiovisual del trekking al Huayhuash i la pujada al Tocllaraju (6034 m), organitzat pel Centre el passat estiu.
Muntatge: Joan Coll Comerma.
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles, a les 22h

Divendres 23 de gener (Projecció de diapositives)

ESCULLS CORAL·LINS DE COZUMEL
MÈXIC
A càrrec del nostre company Joan Pau Cassez.
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles, a les 22h.
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UNA PASSEJADA PEL PARADÍS?
Projecció audiovisual sobre un viatge d’un mes
de durada a les illes Galápagos i a les muntanyes
de la República de l’Equador: fauna salvatge de
tota mena a l’abast de la mà, un oceà sembrat
d’illes quasi desertes, volcans de mides inabastables, caminades per uns paratges espectaculars, ciutats colonials bellíssimes, els mercats
amb més colors del món… A les 10 del vespre,
a la sala d’actes del Centre, a càrrec de Paco
Torres i Joan Surroca.
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles , a les 22h

Informacions de secretaria
Nota de secretaria
Com ja us vam comunicar en el passat butlletí, a la pàgina web del Centre Excursionista hi podeu
trobar els butlletins que anem editant. Per tant, els socis que desitgin no rebre físicament el butlletí, perquè el volen consultar per la web o el volen rebre’l per correu electrònic, 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.

Nota de biblioteca
Com ja sabeu, s’està treballant en l’ordenació, catalogació i buidatge de la informació d’interès
excursionista de la nostra biblioteca. És una feinada inacabable: només en llibres ja hem passat
dels 1800 volums… Afegiu-hi mapes, revistes, videos, CD’s, DVD’s, etc. En aquests moments,
com a responsable del servei, em trobo sol, i desbordat. Hi ha hagut alguns socis que han estat
col·laborant a temporades en aquesta tasca, però ara per ara, i pels inevitables compromisos
laborals o familiars, no puc comptar amb cap d’ells.
Si algun soci o sòcia té unes hores lliures en les estones que el nostre local està obert (dilluns,
dimecres i divendres de 7 a 9 del vespre), un cop de mà seria molt ben rebut. Hi ha feina per a
més de dos, fins i tot. Deixeu el vostre telèfon a Secretaria i em posaré en contacte amb vosaltres,
per veure si ens podem organitzar millor. Moltes gràcies per endavant.
Joan Surroca, vocal de Biblioteca.

Llicències Federatives 2009
Com cada any, us recordem que és molt necessari disposar, a partir del primer dia de l’any 2009,
de la corresponent llicència federativa per a qualsevol activitat muntanyenca, sigui del caire que
sigui. Aquesta llicència comporta l’assegurança d’accidents a muntanya, amb diferents modalitats
i preus. Per a informació adreceu-vos a la Secretaria del Centre.
Advertiment: a fi d’agilitzar els tràmits amb la Federació, demaneu-la com més aviat millor i no
espereu al moment de fer l’activitat.
I una altra observació: el Centre no tramitarà cap llicència que no hagi estat pagada per endavant,
ja que la liquidació amb la Federació també es fa a la bestreta.
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Resum de l’Assemblea General de socis del 26-09-08.
El passat dia 26 de setembre, a les 10 del vespre, tingué lloc l’Assemblea General Ordinària de
Socis del Centre, a la Sala d’Actes, amb la presència d’un bon nombre de Socis, als qui des
d’aquestes ratlles agraïm la seva assistència.
L’Assemblea fou presidida pel President, en Lluís Juan Garganta.
D’acord amb l’ordre del dia, es llegí l’acta anterior, que fou aprovada sense esmenes.
Igualment fou aprovat l’estat de comptes de l’exercici 2007/2008 i el pressupost per a la temporada 2008/2009. Els detalls, tant de l’un com de l’altre, estan a disposició del Socis que vulguin
tenir-ne coneixement, a la Tresoreria del Centre.
Així mateix, foren aprovades les noves quotes de soci per a la temporada que inciem i que seran
les següents: Individual, 21 €; Familiar, 42 €.
El President féu un repàs de les activitats que s’han dut a terme en el decurs de la temporada i que
s’han publicat en els diversos butlletins de l’any; així mateix, féu esment dels projectes previstos
per a la propera temporada i dels quals s’informarà convenientment en el butlletí corresponent.

Adreça electrònica (E.mail)
Tot i que a cada Butlletí informatiu del Centre s’intenta donar tota mena de dades de les activitats
que es duen a terme, hi ha cops que algunes passen per alt, bé per manca d’espai (que l’any
vinent intentarem remeiar) o perquè no hi ha hagut temps de passar-les a impremta. Volem solucionar aquesta mancança, i, per això, us demanem que si voleu rebre notícies adicionals, doneu
la vostra adreça electrònica a la Secreteria del Centre; així us podrem informar d’esdeveniments o
activitats que no s’han pogut publicar en el Butlletí corresponent.
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RESUM D’ACTIVITATS
DESEMBRE 2008
Dies 6, 7 i 8 de desembre: ESTADA D’ESQUÍ
DE MUNTANYA ARIEGE contacte Josep Aliu
972-582625 - Secció d’alta Muntanya Divendres dia 12 de desembre: Les xerrades al
Centre. Tema: Fotografia en 3D. Conferenciant:
Carles Gil. Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de Banyoles, a les 22h. - Secció d’astronomia Dissabte 13 de desembre: GEL AL JOUGLAR
(SEGONS CONDICIONS). Contacte Josep Grau
- Secció d’alta Muntanya –
Dissabte i diumenge dies 20 i 21 de desembre:
PESSEBRE i BIVAC AL PUIG DE BASSEGODA.
Pel diumenge, els qui ho vulguin, completarem
la sortida allargant la caminada fins a la Solana
Rosta. - Secció excurionisme clàssic Dies 26, 27 i 28 de desembre: ESQUÍ DE
MUNTANYA TRAVESSA PER EL RIPOLLÈS
contacte Josep Aliu 972-582625 - Secció d’alta
Muntanya Dimecres 31 de desembre: CAP D’ANY EN UN
REFUGI. Contacte Josep Grau - Secció d’alta
Muntanya Dies 31 de desembre 2008 i 1, 2, 3 i 4 de gener 2009: ESTADA D’ESQUÍ DE FONS, PISTA I
MUNTANYA ALPS DE GRENOBLE. Contacte Josep Aliu 972-582625 - Secció d’alta Muntanya -

GENER 2009
Divendres 9 de gener: Les xerrades al Centre.
Tema: VIATGE A ATACAMA. Conferenciant:
Angel Masallé. Lloc: Sala d’Actes del Centre
Excursionista de Banyoles, a les 22h. - Secció
d’astronomia Dissabte 10 i diumenge 11 de gener: ESQUÍ
DE MUNTANYA ANDORRA contacte Josep Aliu
972-582625 - Secció d’alta Muntanya –

Divendres 16 de gener: HUAYHUASH, PACHA
KUNTUR. PERÚ 2008. Projecció de l’audiovisual
del trekking al Huayhuash i la pujada al Tocllaraju (6034 m), organitzat pel Centre el passat estiu.
Muntatge: Joan Coll Comerma. Lloc: Sala d’Actes
del Centre Excursionista de Banyoles, a les 22h.
Dissabte 17 de gener: ESQUI DE MUNTANYA.
Contacte Josep Grau. - Secció d’alta MuntanyaDiumenge 18 de gener: UNA DE VORAMARFeia temps que no destinàvem cap sortida a caminar ran de mar. - Secció excurionisme clàssic
Divendres 23 de gener de 2009: Projecció de
diapositives: “ESCULLS CORAL·LINS DE COZUMEL” MÈXIC. A càrrec de Joan Pau Cassez.
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles, a les 22h.
Dissabte 24 de gener: Sortida de camp a La
Mota - Secció d’astronomia Diumenge 25 de gener: La primera sortida de
l’any ens portarà fins a Montserrat. Sortida a les
nou del matí, des de l’aparcament dels supermercats de Banyoles. - Secció de la Colla del Pa
Sucat amb Oli Divendres 30 de gener: ALPINISME FACIL AL
CADI contacte Josep Grau - Secció d’alta Muntanya –

FEBRER 2009
Diumenge 1 de febrer: RECUPERACIÓ DE
CAMÍ. Activitat dels Bojos i Boges pel Podall.
Nou projecte de.recuperar el camí vell entre el
Collet de Pujarnol fins a l’Oratori del Collet de Cal
Negre. - Secció excurionisme clàssicDiumenge 8 de febrer: LA PLANA DE LLEVANT,
DE BESALÚ. Ja és tradicional que els companys
de Besalú, en Quim Roura i en Josep Gómez,
ens preparin una excursió. Aquest any ens han
preparat un interessat recorregut pel de llevant
de Besalu. - Secció excurionisme clàssic Núm. 423 25

Dies 7, 8 i 9 de febrer: ESTADA D’ESQUÍ DE
PISTA I MUNTANYA ALS ALPS DELS ECRINS.
Contacte Josep Aliu 972-582625
- Secció d’alta Muntanya Divendres 13 de febrer: LES XERRADES AL
CENTRE. Tema: Rellotges de Sol. Conferenciant:
Francesc Clarà. Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de Banyoles, a les 22h.
- Secció d’astronomia Divendres 13 i dissabte 14 de febrer: ESQUÍ
DE MUNTANYA AL PALLARS contacte Josep
Grau - Secció d’alta Muntanya Diumenge 15 de febrer: Aquest mes anirem a
les Gavarres, entre Calonge i Romanyà. Ens trobarem a les nou del matí, a l’aparcament dels
supermercats.
- Secció de la Colla del Pa Sucat amb Oli Divendres 20 de febrer: Projecció audiovisual:
A càrrec de Jordi Cruells i Fina Vila. UNA DE
LES 17.500 ILLES D’INDONÈSIA: LOMBOK,
TERIMA, KASIH. Lloc: Sala d’Actes del Centre
Excursionista de Banyoles, a les 22h.
Dissabte 21 i diumenge 22 de febrer: ESQUÍ
DE MUNTANYA PETIT PERIC. Contacte Josep
Aliu 972-582625- Secció d’alta Muntanya Divendres 27 de febrer: ESQUI DE MUNTANYAFONT BLANCA a Andorra. Contacte Josep Grau
- Secció d’alta Muntanya Abans de l’estiu que ve EXPEDICIÓ ALS ANDES
(BOLÍVIA O PERÚ). cContacte Josep Grau

i l’Associació d’Amics de la Serra de Finestres
i de l’entorn de Mieres. Interessats, aviseu per
poder fer la reserva d’autocar. Com a molt tard el
dimecres dia 4 de març. Cal fer la inscripció a la
secretaria del Centre. Vocals: Kim Agustí - Joan
Pontacq - Quim Oliver “xari”.
- Secció excurionisme clàssic Dissabte dia 14 de març: SOPAR GASTRONÒMIC. Tema: Computació quàntica. Conferenciant: Lluís Ametller. Lloc: Sala d’Actes del Centre
Excursionista de Banyoles, a les 22h - Secció
d’astronomia Divendres, dia 20 de març del 2008: UNA
PASSEJADA PEL PARADÍS? Projecció audiovisual sobre un viatge d’un mes de durada a les illes
Galápagos i a les muntanyes de la República de
l’Equador. A les 10 del vespre, a la sala d’actes
del Centre, a càrrec de Paco Torres i Joan Surroca.
Dissabte dia 21 de març: Sortida de camp al Pla
de Martís. Marató Messier -Secció d’astronomiaDissabte dia 28 de març: SANTA BÀRBARA i
FERRAN: Sortida conjunta amb els companys
de l’Associació Terra Aspra, de Montagut.
- Secció excurionisme clàssic Diumenge dia 29 de març: L’excursió d’aquest
mes ens portarà a descobrir els voltants de Llançà. Sortida des de l’aparcament dels supermercats, a les nou del matí.
- Secció de la Colla del Pa Sucat amb Oli -

MARÇ 2009
Diumenge 1 de març: XII CAMINADA POPULAR DE MONTAGUT: Caminada popular organitzada pels companys de l’Associació Terra Aspra,
de Montagut. Es tracta d’una sortida de tipus
matinal. - Secció excurionisme clàssic Diumenge dia 8 de març: V TRAVESSIA D’OLOT
a BANYOLES. Sortida conjunta del Centre Excursionista d’Olot, Centre Excursionista de Banyoles
26 Centre Excursionista de Banyoles

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

Font del Faig
També anomenada per la font Fresca. El fet que ragi tot l’any i la seva ubicació,
entre Sant Nicolau i Roure Gros, feia que la gent d’aquesta darrera casa la utilitzés
sovint per abeurar-hi el bestiar. S’hi accedeix per un corriol que es desprèn de la
carretera de Banyoles a Rocacorba, uns dos-cents metres abans de l’ermita de
Sant Nicolau.

Fonts més properes: Font de Roure Gros, font de Sant Nicolau, font del Bac, font de Bugra, font
dels Gavaigs, font de Rei, font del Ferro, la fontica d’en Serra
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