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Caminar amb els ulls oberts
Em vaig oferir a participar al butlletí amb un
escrit que parlés de la meva experiència com a
nouvinguda al Centre i, pensant en com enfocar
aquest petit i humil article, me’n vaig adonar de
la quantitat de sensacions i emocions que se’m
remouen per dins quan recordo les excursions
que he fet amb la colla del Centre i, sobretot,
com no, quan em plantejo què suposa per a mi
anar pel bosc, fer muntanya, fer senderisme,
conèixer món… hi ha tantes definicions i tantes
maneres de referir-se com tipus de persones i
maneres de mirar cap a les nostres muntanyes.
És molt personal i cada persona té la seva raó i
motivació per decidir treure’s els llençols de damunt un diumenge i posar-se a caminar sense
presses, sense pressions.
Acolliment, hospitalitat, generositat, senzillesa,
diversitat de mirades, solidaritat, respecte, tot
això és el que he trobat de bon començament
al Centre i, per la qual cosa, em quedo i m’animo a seguir endavant mentre les meves cames
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puguin anar descobrint territori i mentre puguin
seguir el ritme de la colla…
Em vaig llençar, i sense conèixer ningú, amb
l’excursió que es va fer amb els companys de
la secció d’astronomia prop de Roses. Entre dòlmens i menhirs pensava com no ho havia descobert abans el Centre, com no m’havia decidit
abans a participar per mi mateixa, i sense por,
en una entitat tan rica i arrelada a Banyoles com
el Centre Excursionista… mentre caminava, veia
la gent parlar, ara amb un ara amb l’altre, escoltant amb la boca oberta les explicacions del
guia. Pensava, gent amb interessos, amb inquietuds, amb ganes de saber, amb ànims de no
perdre el pas i anar fent camí. Bona gent.
Després la travessa de la Mare de Déu del Coral
em va fer descobrir un altre paisatge, allunyat
de grans cims, però no per això menys delicat,
menys feréstec, menys interessant, amb menys
tradició… necessitava caminar i caminar i veure
on podia arribar i vaig decidir provar fins on em
podien portar les meves cames i,
sobretot, la meva ment. L’experiència va ser fantàstica…! El paisatge, les converses, la sensació
de controlar els meus moviments,
el temps en silenci amb mi mateixa, la humitat que se’m posava al
cabell, l’olor d’humitat del bosc,
les masies perdudes, el cel amb
aquell blau tan suau i immens que
només veus quan vas per la muntanya… fins i tot trobar-nos els caçadors va ser emocionant!
Desgraciadament no vaig poder
acabar la ruta. Els meus genolls
van dir prou el segon dia i el meu
camí va acabar al mig de la Gar-

rotxa, però no em sentia derrotada, no estava
enfadada amb mi mateixa, avergonyida, només
pensava a no fer anar malament els companys i
que la pròxima travessa, l’acabava segur!
Al gener ens vam retrobar mirant el mar, amb
un bonic camí de ronda que ens va permetre
anar més enllà de les muntanyes i gaudir de
l’energia renovadora del mar, del vent, del sol…
la companyia, les converses i la diversió d’anar
amb les xiruques pel mig de la platja, em va fer
oblidar, per uns instants, el mal que s’ha fet a les
nostres costes construint on no calia construir
i traient-li l’encanteri que té una platja solitària
una tarda d’hivern…Les Illes Medes, de tornada,
semblaven icebergs immensos perduts al mig
del mar… un detall més.
Pel llevant de Besalú, se’ns va fer de nit! Quina
caminada més agradable i tan pròxima a casa…
tan prop i tot tan desconegut! Vam caminar i
caminar, contemplant el paisatge, disfrutant de
la bella postal que són els Pirineus mirats per
qualsevol dels seus costats, preguntant-me com
serien “les Males Pujades” i pensant que no havia recordat de comprar-me carn per a fer-la a
la brasa i recuperar forces! Vaig tenir temps de
xerrar del Camí de Sant Jaume, de fer una mini
migdiada, de fer fotos a l’ermita de Santa Maria de Jonqueres, d’envejar la família que vivia a
la rectoria, de saludar els nens que corrien per
fora, d’observar la gent que m’envoltava i pensar
que encara no sabia el nom de molts d’ells però
que ja ens unia alguna cosa i en com n’és de
fàcil conversar, preguntar, descobrir, conèixer,
imaginar… simplement, a través d’un diàleg al

mig del bosc, pujant una muntanya, menjant un
entrepà o compartint unes galetes…
Per tot això i per desenes de detalls més que podria intentar definir i explicar, seguiré caminant
amb la colla del CEB. Mai pujaré a l’Aconcagua
ni potser tan sols a l’Aneto, però em sento feliç
quan camino, quan observo, quan parlo, quan
pregunto i aprenc, quan descobreixo el patrimoni que ens envolta, quan puc pensar sense
presses, quan m’emociono pensant en la pròxima excursió, quan veig que cada vegada puc
caminar més hores seguides, quan vaig deixant
que em coneguin, quan descobreixo persones
fantàstiques.
Sempre he pensat que tot depèn dels ulls amb
els quals es miri, però és cert que alguna cosa
en comú tenim tots els que formem part del CEB
i són les ganes de compartir i de descobrir la
muntanya. Cada un amb el seu nivell de resistència, amb la seva experiència, amb la seva
tècnica, però tots amb ganes de fer camí i amb
la consciència que allò més important no és únicament fer el cim, sinó també gaudir del viatge
i, si és amb una bona companyia, la satisfacció
es duplica.
Tot el que representa el CEB és positiu i enriquidor. En els bons i ens els mals moments de
la vida.
Per a mi, que sóc persona que camina per la
vida amb les mans i els ulls ben oberts, el CEB
és un regal. Duri el que duri la meva caminada.
Cris José i Lorente
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Travessa per l’Alta Garrotxa fins
al Santuari del Coral
A dos quarts de vuit en punt del dissabte 6 de
desembre sortim cinquanta excursionistes del
prat que es troba damunt la casa de can Gustí,
a la vall de Riu. Comencem enfilant el camí de
Santa Maria de les Agulles. Ben aviat el deixem,
però, per anar a trobar el camí dit “de la presa”,
que es troba entre el Tumany i el caire que baixa
del collet de Santa Maria. Aquest corriol només
té un inconvenient, i és que puja dret com una
mala cosa, per tornar a baixar tot seguit, fins a
trobar el Tumany. Poc abans d’arribar-hi, a la
nostra dreta podem veure una pedra amb una
creu recordant-nos la mort de Joan Font. S’hi pot
llegir la inscripció següent: “Juan Font capella
de las Aguias morio aqui el dia 21 de diciembre
de 1906 bajo del puder de la niebe altura un
metro 0’60. 8 pam”. Poc després el camí passa
al costat d’on hi havia can Tumany, a l’esquerra.
Creuem el riu, eixut, però molt humit i relliscós,
i anem pujant mandrosament per l’altra banda.
Tot seguit, al costat del camí es troba una pedra
de molí, amb una alzina que hi passa pel bell
mig. Ningú sap d’on ha sortit, ni què hi pot fer
en aquest lloc. Arribem a coll Roig i agafem el
camí de Girans.
A un quart de deu, en un herbei ben assolellat,
un cop creuat el clot de l’Om, però abans d’arribar a Can Boac, ens aturem a esmorzar. A l’hora
de marxar comencem a sentir en Pitu que ens
deixa anar el seu “au, vinga, espallogueu-vos”.
De ben segur serà una de les expressions més
sentides al llarg de tot el cap de setmana. A Can
Boac no es veu ningú, tot i que surt fum pel tub
que fa de xemeneia. Aquí deixem a l’esquerra el
camí de la lleixa de Can Boac, i a la dreta el de
Girans de Dalt per agafar el que es troba entre
ells, i anar a on hi havia Girans de Baix. Ningú ho
diria, que en aquest racó de món tan aperduat,
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en algun temps pretèrit va haver-hi tres cases a
tocar! Nosaltres seguim baixant, fins a trobar la
riera de la Comella. La creuem i després d’una
curta pujada arribem a la font del Sant. Passem
de llarg el camí del Davallant, i arribem fins al pla
Ballador, lloc d’on surt el camí anomenat dels
boixos. Aquest dóna una bona volta al Puig d’en
Coll, quasi bé de planer, amb espectaculars vistes sobre Sant Aniol, Baumes d’Uja i la cova dels
Trabucaires, fins arribar a les antigues feixes de
can Llebre. Molt poc després entrem a la vall de
Ribelles, per la pista que de Sant Julià va a Morató. Ja per pista, i a les dotze tocades, arribem
al molí de Morató. Després de tafanejar entremig
les pedres que en queden, i fer el mateix a la
propera casa de Morató, dirigim les nostres passes cap a Ma de l’Om de Ribelles.
Abans d’arribar-hi, però, ens trobarem una colla de caçadors. Ni és la colla que en Xari tenia
controlada ni són al lloc on esperàvem trobar-la.
Sentim algun tret. Això ens fa alleugerir el pas a
tots plegats, i ens permet arribar a Ma de l’Om
a dos quarts de dues. Dinem tranquil·lament, i
després alguns fan la migdiada, ajaguts al solell,
davant el que queda de la casa. Tot plegat, ens
hi estem més d’una hora. Emprenem la marxa,
creuant un torrent sec, per anar a trobar el camí
carener del Serrat del Bac, que ens porta fins al
coll del Llistonar. En aquest punt entrem al Vallespir, i tot seguit constatem que en els racons
més bacs encara queda un xic de neu de la darrera nevada. La baixada ens du primer a la casa
de l’Assalador, i al cap d’una estona, a can Niol.
Aquesta sembla que no fa pas molt encara era
habitada. Queda a prop de Santa Cristina, visita
que quedarà pendent per una propera ocasió.
Poc després, tot i haver-hi entremig una divertida topada amb un rusc, sense conseqüències,

Reposant a la Manera

arribem a La Menera. Ens entretenim una estona abans d’encetar la
darrera pujada del dia, pel bac de
la Guilla. Ja de nit creuem el clot
de Vernadell, passem al costat de
l’oratori de la Verge, i finalment,
passades les sis de la tarda, arribem al santuari de Nostra Senyora
del Coral.
Tenim les bosses que ens estan esperant, i tots a fer cua a la dutxa.
Un cop nets, els primers corren a
prendre posicions prop d’un dels
dos radiadors acabats d’engegar
que hi ha al nou menjador, molt
menys acollidor que l’antic. El sopar és prou digne. Hi ha amanida amb un pa de
paté, verdura i estofat, alguns diuen que de senglar. A les habitacions hi fa realment fred. Algú
encara té humor per fer una visita exploratòria i
veure si no hi ha cap manta desocupada.
Al matí, com sempre, toca aixecar-se a una hora
impossible. Sort que després ens espera un esmorzar d’aquells que fa goig, i tothom molt satisfet es disposa a començar un altre dia de marxa.
Aquest diumenge, després d’alguna baixa, i alguna incorporació, a la colla serem quaranta-dos
excursionistes.
Ens posem a caminar abans de dos quarts de
nou per la pista, que es troba ben glaçada.
L’anem seguint en direcció a La Menera, fins arribar al lloc on hi ha el corriol de coll Roig, que
trobem ben blanc de neu. Per camí ben conegut
de fa un parell d’anys passem per la Sadella. A
l’abeurador el gruix del glaç que hi ha és superior als quatre dits. Arribats al coll de Malrem ens
reagrupem, i baixem en direcció a Bocabertella,
però abans d’arribar-hi seguim cap a la nostra
esquerra. Ben aviat deixem el bac, entrem al solell, i ja veiem la pista de la bassa de Monars als
nostres peus. Continuem la baixada, i creuem la

pista a l’alçada de l’Oratori de Golofreu, on ens
aturem mitja horeta a esmorzar.
Ara per pista ens dirigim cap a can França i, poc
després d’haver passat pel costat del que en
queda, anem a trobar un aperduat viarany, a la
nostra dreta, que ens durà al fons del clot de la
Lleterassa, moll i relliscós de rosada. Des d’aquí
una forta pujada ens permet arribar al collet del
Clotic. Poc després trobem el magnífic mirador
de ‘la trompa’ i el cingle de la Gralla al seu darrere, on tots plegats ens encantem una estona. Al
capdamunt del cingle fem una petita pausa, per
esperar els de la colla que s’han dispersat lleugerament. Seguidament arribem al coll del Boix,
a tocar de la pista. No està gens malament. Hem
tardat dues hores de camí, parades incloses, per
estalviar-nos mitja horeta de pista. Sembla mentida com ens agrada complicar-nos la vida. Del
coll surt l’antic camí del monassenc. Per anar de
Monars cap a França. El seguim cap a Monars.
El primer tram està acabat d’estassar perquè el
puguem gaudir sense entrebancs. Creua el clot
de Bellistil, per enfilar-se cap al Puig Ferriol;
sense arribar-hi, però, ja que passa pel coll sota
seu. En aquest punt creuem el camí que puja de
la Figuera al Comanegra. Ben aviat arribem al
Núm. 4335
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coll de la Closa de Baix, des d’on es pot divisar
Monars. Una curta davallada ens permet arribar
als prats que hi ha sota el corral de Ma Mitjà,
lloc on parem la taula per dinar. Són gairebé les
dues de la tarda. Tot dinant, el dia es va tapant i
arriba la fresca.
A les tres reemprenem la marxa. Una petita baixada ens deixa a les cases novament habitades
de Monars. Primer hi ha Ma Mitjà i, després, cal
Bessó, a tocar de Sant Sebastià de Monars. És la
primera esglesiola que visitem de tot el llarg recorregut. Fins i tot es fa estrany. Si ahir al migdia
érem a Ma de l’Om de Ribelles, ara, acabat el
dinar, passem per darrera Ma de l’Om de Monars. Creuem el clot i poc després ens trobem
amb el pujant d’en Carreres, que ens permet
passar a l’altre costat del caire, de baixada. I ara,
planejant suaument ens espera una passejada
fins arribar a Maians, casa també habitada. Hi
havia hagut una església, els carreus de la qual
es van utilitzar en la construcció de la casa, com
encara es pot apreciar en algun lloc. Del prat
que hi davant la casa surt un camí força planer
que va a trobar el Toll, al capdamunt del cingle
de les Gralles.
Creuem el torrent i el camí s’enfila, primer man6 Centre Excursionista de Banyoles

drosament i després en ferma
pujada, pel bac de Cal Frare o
bac d’Espasa, fins arribar sota el
que queda de la casa dels Soms.
Aquesta és la darrera pujada. Després de travessar un parell de pelats, ens endinsem novament per
dins l’aulinar fins arribar al corral
de les Grateres, a les cinc però ja
amb ben poca llum. Aquí ens aturem una estona a fer el berenar.
Seguim en direcció al pas de la
barra (o bé el pas del cavall, o escaler de la Masó). En Marc ha preparat una corda, fent de passamà,
per si algú té dificultat per superar
el pas a les fosques. Sortim del
bosc a l’alçada de les collades de la Masó, negra
nit, per dirigir-nos seguidament a Talaixà.
Quan arribem hi trobem gent, al refugi, amb un
focarró encès. I mentre els primers esperem
la resta del grup, ens expliquen quatre anècdotes sobre la casa d’en Rodri. Quan els diem
quants som queden força parats. Certament,
veure més de quaranta cuques de llum traçar
el camí baixant de les collades de la Masó no és
un espectacle que es vegi gaire sovint. Un cop
reagrupats, ens acomiadem i emprenem el llarg
descens cap al pont de Valentí. Els conductors
han d’anar a buscar els cotxes a Can Gustí, amb
els cotxes que vàrem deixar prèviament a l’aparcament que hi ha a prop del pont. Mentrestant,
la resta anem caminant tranquil·lament fins a
l’hostal de Sadernes, on arribem abans de tres
quarts de vuit. A vint-i-nou de nosaltres encara
ens espera un bon sopar. I, per sort, aquí sí que
les estufes funcionen. Tant, que fins i tot fa calor!
Serà que en Xari els ha avisat que ja en teníem
prou de passar fred mentre sopàvem?
Joan Llosas

Treball d’una aclimatació als Andes
de l’Equador 2008. Cims de 5000 i 6000 m.
En Xavi Combis va fer l’esforç de seguir un pro-

Els últims dies és quan fa l’esforç més fort però

grama d’aclimatació durant un mes als Andes,

quasi sempre per sota de 0’85 d’intensitat i són

es va comptar les pulsacions tant en esforç com

els darrers dies que actua sobre 0,70 i 0,85 du-

en descans i així també dóna una sèrie d’idees

rant moltes hores, però fixeu-se bé que durant

de com aclimatar-se bé per aconseguir fer cims

els primers 16 dies les pulsacions li passen del

de 5.000 i 6.000 m.

0,70 algunes vegades i de forma progressiva va

En Xavi és molt bon esportista. Durant l’any li
agrada molt córrer i durant la setmana entrena
pels voltants de Banyoles i també surt a fer mun-

treballant també amb un 0,80, però no és fins
als últims dies que durant moltes hores passa
d’aquest 0,75 - 0,80.

tanya. Combina les carreres mitges maratons

En definitiva veureu que als primers dies sobre-

amb escalades i sortides amb esquís, durant tot

tot treballa amb un 0,55 - 0,65 i va augmentant

l’any. També cal dir que va fer uns 96 km tots se-

alguna hora a 0’70- 0,80.

guits de Banyoles a Ceret. Per tant, hem dibuixat
el perfil d’un esportista excel·lent.

Primera cosa important: va estar dormint a 2.950
m. durant 4 dies fent passejades, d’aquí va co-

Ell sabia que la forma física ajuda una vegada

mençar a fer cims de més de 4.000 m i dormint

s’està aclimatat, per tant va seguir el següent

a 3.000 m. Va fer 8 cims de més de 4.000 m

mètode que posem a continuació.

durant 15 dies i els 10 últims dies és quan va

Calculem el seu índex de pulsacions.
220-edat 220-42 = 178 – pulsacions en repòs
52= 126 x coeficient d’intensitat 0’55= 69,3 +
pulsacions en repòs 52= 121 p.
Per tant, calculant d’aquesta manera tindrem:
-178 en principi és el seu número màxim de
pulsacions que podria arribar.
INTENSITAT
0’55 --a 121 pulsacions per minut
0’60-- a 127
0’65-- a 134
0,70-- a 140
0,80-- a 152
0,85-- a 159

pujar als cims més alts, de més de 5.800 m i un
cim de 6.300 m, i dormia entre 3.000 i 5.000 m.
Cal dir que no va tenir cap problema de mal de
cap i també que anant a dalt els cims va aconseguir pujar i baixar molt més ràpid del normal, vol
dir que es va aclimatar molt bé i que, gràcies al
bon entrenament que portava, també el va ajudar a aconseguir fer les ascensions molt ràpides.
També és important els dies que intercala per
descansar.
Bé, l’entrenament per augmentar el llindar anaeròbic que es pot fer durant tot l’any és important un cop estàs aclimatat, vol dir que són les
pulsacions a on comences a treballar en dèficit
d’oxigen i acumular un excés d’àcid lacti.
Per exemple, si el llindar d’un alpinista és de 130

Així també veureu la intensitat que va seguir i les

i el d’un altre de 140 vol dir que el que el té a

hores que va practicar a cada intensitat, això és

140 resistirà molt més si tots tenen les mateixes

molt important.

condicions físiques. Això es pot saber mitjançant
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una prova d’esforç en un centre mèdic.

Durant les setmanes oferim aquesta classe d’entrenaments d’una manera gratuïta als socis del
Centre, de 8 a 11 del matí, els dimarts i els dijous.

En els butlletins del Centre números 429, 430,
431 i 432, es donen exemples d’entrenaments
que complementen el que diguem aquí. Per
augmentar el llindar anaeròbic s’ha de fer un
entrenament que depèn de cada persona i ha
de ser molt progressiu al llarg dels anys, però és
una variant que podem modificar més.

Arribada
08/07/2008

A continuació veureu aquest bon treball que va
fer l’amic Xavi Combis als Andes de l’Equador
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6

6

5

5

6

6

5

6

Dia 17: 3’5h 120 / 140 -- 1h 140 / 150 pols

Pols repós

- 56 56 - 56 54 52 - 52

2

3

4

5

6

7

8

9 10

120

140/160

-

9

4

-

Hores

8

-

1 7’5 -

-

1 11

-

Dia 18: 3h 140 / 150 -- 1h dalt cim 100 pols
Dia 20: 6h 140 / 150 pols
(per damunt de 4000 m)

2800

2800

Dia 21: 3h 130 pols
Dia 23: 2’5h 120 - 1h 130 pols
dalt cim repòs 89 pols
TORNADA A BANYOLES

2800
Quito
Chimborazo

Dia 26: 4h 120 / 130 pols
Dia 28: 2h 120 pols
Dia 29: 5’5h 130 / 140 pols
Dia 31: 1’5h 120 pols
Dia 1: 8h 140 / 160 pols
Dia 3: 1h 130 pols
Dia 4: 7’5h 150 pols

Quito

5000
Chimborazo
Ref. Chimborazo

2800
Quito

2800

2800
Quito

Quito
Cotopaxi

2800

4800
Cotopaxi

Quito

Refugi Cotopaxi

Cayambe

lloc

2800

Alçada
dormir

Quito

Màxima
alçada

6310

-

5000

-

2800

150
4

2800

9

5912

-

130

-

4800

4

2800

Carrega kg

5800

Pols esforç

140/160

Dia 14: 4h 120 / 130 -- 1h 150 pols

Dia 7: 1h 120 pols
Dia 8: 11h 140 / 160 pols

Xavi Combis. Mestre d’Eduació Física i amb un historial
de molts anys practicant l’alpinisme d’alçada.
Josep Aliu. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport, instructor d’alpinisme i tècnic esportiu
d’alta muntanya

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

Tiquet jove - 20%

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

Avda. Països Catalans, 45-57 · Banyoles · Tel. 972 57 43 96 · www.cebado.es
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Aplec de Sant Aniol d’Aguja
Dia 31 de maig de 2009
PROGRAMACIÓ
9:30 h: trobada a l’ermita de Sant Aniol i
pujada fins al collet de Clarioles per tal de
rebre els amics de la Catalunya Nord.
10:00 h: concentració al collet de Clarioles
i inici de l’històric pelegrinatge fins a
l’ermita, encapçalat per la imatge de Sant
Aniol.
10:30 h: a l’interior de l’església, missa a
càrrec de Mn. Josep Riera, rector de Molló,
amb acompanyament musical i cant dels
Goigs.
A la sortida de l’església, cercavila fins als
prats de la font, a càrrec dels grallers de
Montagut.

Tot seguit:
• Elecció de la pubilla i l’hereu de l’aplec
d’enguany.
• Encantament de coques.
• Ballada de sardanes
• Sorteig de diferents quadres, gentilesa
de diferents artistes.
• Sorteig d’un lot, d’entre tots els
participants que vagin amb vestimenta
de l’època de “la Punyalada.”
12:30 h: dinar de germanor
13:00 h: balls i cançons tradicionals. Jocs
de cucanya per a tothom i el tradicional
“cant dels Adéus”.

Notes:
*L’organització prepararà un foc per a qui necessiti coure el dinar.
*L’organització convida anar vestit de l’època de “la Punyalada” (mínim una peça).
*En cas de molt mal temps, el dinar i el ball es realitzaran al casal de Montagut.
*Si algú hi està interessat, es poden fer parades de productes de la terra o similar.
*Durant el transcurs de la diada, hi haurà un petit servei de bar.
*A l’interior de l’església, durant tota la diada, es podrà visitar una petita exposició fotogràfica.
*Es posaran a la venta samarretes de Sant Aniol amb disseny gentilesa de l’artista banyolí Jordi
Bosch “Barraca”
*Recordem que l’accés de vehicles a partir de Sadernes és restringit. Demanem que els cotxes
s’omplin al màxim de gent i que la gent més acostumada a caminar deixi els cotxes als amplis
aparcaments de Sadernes. Gràcies.
*L’organització es reserva el dret d’alterar la programació si per causes diverses així ho creu
oportú.
Organitzen:
Centre Excursionista de Banyoles
Associació cultural “Terra Aspra” de Montagut
Centre Excursionista “Peu Alegre” de Sant Llorenç de Cerdans
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Col·laboren:
Ajuntament de Montagut i Oix
Consorci de l’Alta Garrotxa
Diputació de Girona
Parròquia de Montagut

Cal senyalitzar
els camins de muntanya?
No és gens fàcil respondre aquesta pregunta.
Trobaríem partidaris del sí i del no. I en cas afirmatiu, calen tants de rètols i de senyals, de diferents formes i colors?

Qui no agraeix trobar, en el cor de l’Alta Garrotxa,
un senzill rètol de fusta que t’ajuda a trobar el
bon camí, tot i que no compleixi cap normativa
oficial sobre senyalització?

Si reculem en el temps, recordem amb enyorança com es movíem per muntanya, amb una
brúixola i un mapa força mancat d’informació i
no ens solíem pas perdre. Normalment estàvem
a casa a l’hora de sopar.

El cert és que no hi ha a la nostra Comunitat
Autònoma cap normativa oficial legal que reguli
i unifiqui la senyalització de camins en espais
rurals.

Avui dia disposem de més bons mapes, que
abracen més territori, i d’aparells electrònics
com el GPS i, així i tot, sembla necessari una
bona senyalització sobre el terreny mateix.
Diversos factors ens poden haver conduït a
aquesta situació: el sector del turisme rural ha
promocionat la senyalització de rutes i camins
per tal de facilitar l’apropament a persones més
urbanes, no habituades a caminar per muntanya, i que necessiten una retolació que els doni
seguretat a l’hora de fer senderisme; un altre
motiu, desgraciadament encara massa freqüent,
és que davant del perill que un propietari barri
l’accés a uns camins, d’ús públic des de temps
immemorial, ha calgut senyalitzar-los, amb el
reconeixement documental oficial de l’administració local que aquests camins són d’ús públic i
així assegurar que es mantinguin oberts.
Tot plegat ha comportat la diversitat de rètols i
marques que trobem a la xarxa de camins del
nostre país.
A la Comarca del Pla de l’Estany tenim camins
amb senyals de diverses formes i colors, però,
existiria aquesta xarxa de camins si no s’haguessin senyalitzat? El retolar-los ha implicat primer
recuperar-los, netejar-los i també el seu reconeixement que són d’ús públic.
És molt fàcil criticar tots aquests treballs de senyalitzacions tan heterogènies, però, qui ho fa
també demostra una total ignorància del per què
s’han realitzat i de menysprear, sovint, l’esforç
desinteressat de particulars i d’associacions que
s’han implicat en la salvaguarda i en la recuperació de camins que estaven anorreats i perduts.

Només està regulada la senyalització en espais
PEIN i aquesta ha d’estar subjecte a una subvenció del Departament de Medi Ambient. La
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
té normativitzats, per a les seves entitats associades, la senyalització de camins amb les marques
dels GR, PR i SL.
Tot plegat fa que no sigui un tema de fàcil solució. La propietat dels camins, la seva utilització
pública, la complexitat de les competències de
les diverses administracions, què fer amb la senyalització ja col·locada, el turisme rural...
Cal seguir de ben a prop tots aquests temes i
estar-ne ben informat per avaluar correctament
aquesta problemàtica i trobar una solució correcta per a tots els estaments, entitats i sectors
implicats.
És evident que tenim a muntanya indrets on hi
ha un excés de marques, que de vegades espatllen el paisatge i que cal una reglamentació que
reguli la senyalització dels camins de muntanya.
El Centre Excursionista de Banyoles ha senyalitzat el PR-120 de Banyoles a Rocacorba i fa
el manteniment dels dos GR que creuen la comarca, seguint la normativa de la FEEC. Però en
diverses ocasions ha col·laborat i ha donat suport a administracions locals que han senyalitzat
camins amb altres tipus de marques. I el mateix
Centre ha col·locat rètols informatius de diversa
tipologia.
I és que s’ha prioritzat que l’excursionista trobi
la informació correcta que l’ajudi a gaudir en la
seva caminada.
Joan Pontacq Seguranyes
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Les coses ben fetes
Les “randonées” i altres activitats de muntanya
“dans la France” i un muntanyenc del món.
És un privilegi viure al costat de França o de la
Catalunya Nord. L’esport a Franca és una altra
cosa, sobretot l’esport per a tothom i encara podíem dir l’esport de la muntanya . Tant a la part
d’alta muntanya com el que ells anomenen “randonée”. Ja fa anys ells, els de l’altre costat de la
frontera, varen imposar la gimnàstica natural a
les seves escoles, o sigui, varen donar un gran
impuls a les activitats a la natura. Ara deu fer 21
anys, en un riu que estàvem baixant amb piragua, de sobte en un lloc ens trobàrem 21 nens
de 12-13 anys baixant el riu amb els professors
d’Educació Física. Aquí al nostre país en aquell
temps seria pecat, però no hem d’anar massa
lluny. Ara fa 4-5 anys en una escola de Banyoles perquè feia activitats a la natura amb nens,
tant els altres professors com els pares em varen
quasi lapidar. Si continués amb la meva tasca
de professor d’educació física crec que, si pogués, aniria a França a exercir. Un altre dia, en
un refugi dels Pirineus, a 4 hores del cotxe, un
grup de 25 nois i noies francesos de 14-15 anys
feien una estada per fer cims de 3000 m, això fa
uns 24 anys. Jo perquè m’emportava els nens
a fer una excursió a la Garrotxa de 3 dies i que
aprenien més coses amb aquests tres dies que
un mes de classes, tothom, professors i pares,
es posaven com unes motos.
L’altre dia, en un bosc de L’Arieja feia una travessa i de cop veig un sender que sortia del que
seguia i deia sender d’interpretació de la natura,
temps una hora, i havia estacions on explicaven
tota la fauna i flora de la regió i això estava a dues
hores a peu del lloc on es deixava el cotxe. Quina
manera de donar a conèixer la natura.
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A França trobes nens i nois que fan muntanya i
et saluden amb un “bonjour monsieur”.
Aquí et passen per davant i la immensa majoria
no et diu res. L’educació que reben a l’altre costat és una altra cosa perquè a l’escola els ensenyen a anar per la muntanya per practicar tots
els esports que poden fer-se.
Aquí l’únic que se’ls ensenya és anar als parcs
temàtics i anar de colònies alguns dies. Això sí,
a fer esquí de pista i anar a la discoteca, i així
la immensa majoria no sap el que és l’esquí de
muntanya i que existeix la muntanya.
Quina diferència!
És una delícia anar pels refugis dels Alps i del
Pirineu de la part de França, naturalment, perquè primer en tenen molts, ben fets i amb una
organització perfecta. Els camins pels quals fan
“randonée” estan ben marcats seguint una normativa amb els senyals.
Ben estructurada. Aquí al nostre país és una
casa de barrets. Organitzacions que marquen
els camins amb les seves marques particulars
buscant el diner públic per a les seves butxaques i aquests són els que es queixen quan el
govern dóna una subvenció a un centre per anar
a fer una expedició o qualsevol altra cosa que
no sigui el que ells opinen. Un bon amic em va
dir que en una reunió de consells comarcals els
il·luminats de torn varen presentar un gran llibre
amb la programació per on havien d’anar els camins, ells cobrarien per fer aquests plànols i després anirien en els clubs, on els excursionistes
de bona fe farien el treball de netejar els camins.
A la majoria de llocs posen cartells en excés que
diuen el mateix, però com que s’han comprat i
han fet cas als il·luminats de torn... Mireu, si no,

a la comarca del Pla de l’Estany, al prat de Sant
Nicolau i al coll de... i altres llocs (cal dir que el
Consell Comarcal del Pla de l’Estany va dir que si
els camins no es marcaven seguint el criteri que
la Federació de Muntanya té establert no donaria
cap subvenció i va complir el que va prometre i
va fer que els que marcaven els camins, sobretot
el Centre, fessin el que havien de fer) .També a
la zona del Puig Sacalm hi ha senyalització de
diverses institucions i organitzacions; tothom en
sap més que l’altre, fa pena, cartells arrencats.
El Gironès marca els camins d’una manera, els
de Pla de l’Estany d’una altra (aquests estan
mercats segons el que es fa a tot Europa ). Els
de l’ajuntament de Banyoles, en la volta de l’estany, d’una altra manera. Els de l’ajuntament de
Porqueres, d’una altra, etc.
En altres comarques, hi ha els d’Itinerària, una
organització que no se sap què busquen (bé, jo
sí sé el que busquen). Els clubs de muntanya es
queixen en les reunions de vegueria que aquests
marquen el que volen. Administració: què feu,
poseu ordre...
Quan tenia 18 anys em vaig dedicar a marcar
camins durant 8 anys i em va agradar. Agafàvem un pot de pintura i fèiem el que podíem,
els pagesos mai havien dit res; tot i ser aquell
temps ens posàvem d’acord de com havien de
ser els senyals, perquè per cert encara et deixaven dormir a les cases. Potser que hi torni d’aquí
a alguns anys però em pensaré si aniré a ajudar
els francesos o els del meu país, on de moment
es fa molt malament i tothom es pensa que ho fa
molt bé. Les administracions només haurien de
fer igual que els del costat de la frontera, però les
de Catalunya i de l’Estat no hi ha manera, ni per
això serveixen, no saben ni imitar “la France”.
Que lluny està això del que fan els francesos. És
el propi govern qui es cuida d’aquest afer. Senyals homogenis, planells, guies, etc. Aquí s’editen unes guies moltes vegades que fan pena.

Aquí els dels parcs naturals tenen uns senyals,
els de certs llocs dels Pirineus tenen els seus, hi
ha un galimaties de marques. En alguns llocs la
gent borra les marques, a França pots anar per
qualsevol poble i es promou “la randonée” d’una
manera eficient i ningú no borra les marques
perquè això comporta un turisme important. Per
cert, a l’hora de dormir es pot triar els refugis,
les “gîtes”, els càmpings, molts d’ells municipals
i d’un preu molt més barat que aquí. Pagar 10
euros per dormir a pagar-ne 50 hi ha una bona
diferència. Les cases rurals, que en principi havien de ser igual que les “gîtes” a Franca, no
tenen res a veure.
Els polítics són els responsables, han de posar a
davant d’organitzar tot això gent que tingui uns
coneixements, per què no, unes titulacions per
poder fer això. Han de dictar unes lleis que permetin respectar la muntanya, encara que siguin
privats han de respectar els camins, ha de ser el
govern qui ha de donar ajudes als propietaris a
canvi d’aquest respecte, però tampoc això són
capaços de fer. A la Garrotxa el consorci, quina
paraula més maca, prohibeix als escaladors l’escalada perquè si algú es fa mal els propietaris
en tindran la culpa. Per favor, canvieu les lleis.
Si algú es fa mal al bosc, el responsable és ell
mateix. Els polítics ni per això serveixen.
En el butlletí del Centre en un article hi havia una
queixa que en un tros del camí de Rocacorba
que es va recuperar ara s’hi ha fet una carretera,
però això és així al nostre país i, fins que l’administració no hi posi mà, ens trobarem en coses
d’aquestes. Mirant la cosa positiva, així el camí
serà més ample i podran passar motos, cotxes,
bicicletes, patinets etc. Fa pena però és així, som
diferents i, per tant, si es treballa un camí després no ha de saber greu si l’espatllen perquè
estem en un país de quarta categoria.
Mireu la web dels GR i dels PR de França i mireu
la del nostre país, quina diferència!
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Aviam senyors del govern català i espanyol, con-

frontera i em costa molt poc anar a disfrutar de

sells comarcals, diputacions, ajuntaments etc,

la muntanya en un lloc on saben respectar-la i

per què no feu les coses bé? tant costa! Moltes

protegir-la perquè, en definitiva, sóc un munta-

vegades surt amb grans titulars que el govern

nyenc del món.

tal aposta pel turisme de caminar. Quina men-

Josep Aliu

tida! Algú ha de posar ordre en aquest galima-

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Es-

ties del meu país i les seves muntanyes , però

port. Tècnic esportiu d’alta muntanya. Instructor

si no, sempre tinc la sort de viure al costat de la

d’alpinisme

Les nostres seccions

MAIG 2009

JUNY 2009

Divendres 8 de maig

Divendres 12 de juny

LES XERRADES AL CENTRE

LES XERRADES AL CENTRE

Tema: (a concretar)
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles.
Hora: 22:00 h

Tema: Les cares de la Lluna
Conferenciant: Jaume Sacasas
Lloc: Sala d’actes del Centre Excursionista de
Banyoles.
Hora: 22:00 h

Dissabte 9 de maig

SOPAR (G)ASTRONÒMIC.
Tema: relativitat
Ponent: Andreu Valls
Lloc: Restaurant Vora Estany
Hora: 21:00 h
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Dissabte 27 de juny

VI TROBADA INTERCOMARCAL
D’ASSOCIACIONS ASTRONÒMIQUES
DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA
Lloc: Castell de Sant Ferran de Figueres
Hora: a partir del migdia

Secció
de Fotografia
SEGELL PERSONALITZAT
Duran les festes de Sant Martirià de 2008, es va
presentar, en els remodelats locals del Foment
de la Sardana, el primer segell personalitzat de
la nostra entitat, que va estar dedicat a Manel
Saderra i Puigferrer, amb motiu del 100 aniversari del seu naixement. Aquest segell va amb un
sobre que porta el matasegells de Tortellà del 4
de juliol de 2008, data de l’aniversari. Se n’ha fet
una tirada de 300 sobres numerats.

En primer lloc us comunico, a tots els
socis de la secció, que estem adequant la nostra sala (l’antic laboratori) per tal de convertir-lo
en estudi fotogràfic, s’ha pintat i posat parquet.
Estem ja en marxa per posar-hi material, fondos, flaixos, etc. Voldria agrair la col·laboració
inestimable de Salvador Parés, Jaume Planas i
Joan Surroca, per portar a terme els treballs que
s’han realitzat per condicionar la sala. Recordeu
que disposem de cartolines i guillotina per tallar
passpartout per a les vostres fotografies.

CURSET DE FOTOGRAFIA
A un mes de començar el curset “Clics” de fotografia, ja hi ha inscrites 10 persones, esperem
poder arribar a la vintena d’alumnes.

FOTO LLIGA
FIRA DEL COP D’ULL
El proper 13 d’abril, tindra lloc la tradicional Fira
del Cop d’Ull. Aquesta serà la 57a edició i tindrà
lloc a la plaça de les Rodes, des de les 9 del matí
fins a les 2 de la tarda. També hi haura una trobada de plaques de cava. Us hi esperem a tots.

Després del 4t lliurament a Blanes, els primers
classificats de la nostra secció són els següents:
COLOR 1er classificat Miquel Planells, 11è Pere
Aurich, 17è Jaume Vilalta, 23è Gerard Vilalta.
Hi va haver 14 participants de la nostra secció.
B/N 10è Pere Aurich, 13è Miquel Planells, 16è
Francesc Molina, 26è Jaume Planas. Hi van participar 7 fotògrafs.
En l’apartat de color de la lliga hi participen 191
fotògrafs i en B/N 129.

CONCURSOS
El passat desembre es va celebrar el primer concurs de fotografia de Serinyà i van quedar classificats; 1r Elisabeth Torrent, 2n Miquel Panells,
3r Jaume Planas, tots tres membres de la nostra
secció.
El mes de febrer d’aquest any es va celebrar
el primer concurs de Banyoles, amb el tema
IGUALTAT. Va quedar 2n classificat Miquel Planells.
Jaume Vilalta Feixas
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Secció colla de
pa sucat amb oli
ABRIL 2009
Diumenge 19 d’abril

COLL DE BANYULS.
El mes d’abril ens portarà cap a l’Albera; caminarem per la zona del coll de Banyuls i la torre
de Madeloc. En Miquel Pavón ens guiarà.
Estem estudiant la possibilitat de sortir a mitja
tarda del dia 18 per fer un sopar bivac per la
zona, tot esperant la vinguda dels que arribaran
el diumenge.
Com sempre, quedem a les nou del matí a
l’aparcament dels supermercats, a Banyoles.
Els qui vulguin sortir dissabte que truquin al
972 239860.

MAIG 2009
Diumenge 31 de maig

APLEC DE SANT ANIOL.
Com cada any, tots anirem a Sant Aniol d’Aguja.
Penseu que cal anar vestits d’època.
Vegeu el programa específic de l’aplec
*Nota: a mitjans mes de maig organitzarem una
bicicletada; la data i el lloc encara no s’ha decidit.

JUNY 2009
Diumenge 14 de juny

SORTIDA D’ENTRENAMENT AL
RIPOLLÈS
Aquesta sortida d’estiu ens portarà a la cabana dels Alemanys, entre la Portella de Mentet i
Mentet. Penseu que és una sortida mítica, que
ens espera des de fa dos anys.
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JULIOL 2009
Dissabte 4 i diumenge 5 de juliol

SORTIDA AL PUIGPEDRÓS
(de quasi 3000 metres)
Passant per la zona de Malniu. Aquesta és la
darrera sortida de la temporada, abans de les
vacances. Esperem que sigui una sortida multitudinària, ja que dormiren a tocar el refugi de
Malniu, a la zona d’acampada que hi ha. Hem
previst fer un sopar de festa major, aprofitant
que hi ha un espai per encendre el foc. La caminada de diumenge ens ajudarà a conèixer què
és el Pirineu. Us hi esperem a tots. Ajudeu-nos a
fer una sortida ben lluïda.

Secció
excursionisme clàssic
MES D’ABRIL
Diumenge 19 d’abril

XXXII EMBARDISSADA
Participació en aquesta popular caminada organitzada pels companys del Centre Excursionista
d’Olot i que té com a finalitat donar a conèixer
algun racó de l’Alta Garrotxa. Aquest any se surt
de Sant Pau de Seguries i es farà l’ascensió als
cims del Talló i puig Ou.
La nostra intenció és destinar-hi tot el dia, per
tant ens hi quedarem a dinar. Si us fa peça anarhi plegats truqueu al vocal: Quim Oliver “xari”.

MES DE MAIG
Dissabte 9 maig, al matí

VISITA GUIADA A LA CARTOTECA DE
LA UNIVERSITAT DE GIRONA
El mapa és una eina imprescindible per a tot
excursionista. La cartoteca és la biblioteca dels
mapes. La cartoteca de la Universitat de Girona
és la segona en fons cartogràfic de tot Catalunya. Disposa de mils de fulls de mapes en suport
de paper, tots del segle XX; fotografies aèries de
diferents anys que cobreixen, sobretot, les comarques gironines i les veïnes, i disposa de documents cartogràfics en suport digital.
Us convidem a fer una visita a la cartoteca, a
l’edifici Sant Domènech, al barri vell de Girona, guiats per la Montserrat Terradas, geògrafa
i responsable de la Cartoteca de la Universitat
de Girona. Places limitades. Cal apuntar-se a
secretaria.

Diumenge, dia 10 de maig

ROCACORBA- MATINAL DE TREBALL
Tenim diferents tasques pensades per anar fent
en aquest o en altres dies que s’aniran programant: Manteniment i perfeccionament de
diferents trams del camí a peu de Rocacorba,
recuperat pel nostre Centre. Si fem bona colla,
també intentarem recuperar el tram de camí vell
que anava del collet de Pujarnol a l’Oratori del
collet de Cal Negre. Aquesta recuperació ja la
vam programar pel passat mes de febrer però no
es va dur a terme per culpa de la pluja. També
tenim previst de recuperar la deu de la font del
prat de Sant Nicolau. Ja veurem què convindrà
més fer primer.
En motiu del tercer aniversari de la inauguració
del camí de Rocacorba es prepararà un dinar
comunitari per a celebrar-ho. Pel dinar aviseu

amb temps. Com a molt tard el dia 6 de maig.
Gràcies. Contacteu amb secretaria.

Dissabte 16 de maig

SANT ANIOL D’AGUJA - JORNADA DE
TREBALL
Cada any, quan s’acosta l’aplec, dediquem una
diada de treball per a condicionar l’entorn de
l’ermita de Sant Aniol i el camí d’accés. Així, per
a l’emblemàtica diada de l’Aplec, lluirà un paratge net i polit. Es farà dinar comunitari. Cal avisar,
com a molt tard, el 13 de maig. Interessats contacteu a secretaria.

Diumenge 17 de maig

DES DE SANTA PAU CAP A LA VALL DE
SANT ISCLE I LA VALL DE COGOLLS
L’Associació d’Amics de la Serra de Finestres
i de l’entorn de Mieres ens prepara una altra
caminada. Diferent de les dues que ja ens han
organitzat en temporades passades. En aquesta
ocasió, ens conviden a descobrir unes valls arraconades de la Serra de Finestres: la vall de Sant
Iscle i la vall de Cogolls. Un itinerari per terres
volcàniques i per gaudir de la primavera. El recorregut serà llarg, però amb moltes vistes.
Itinerari: Santa Pau - Collet de Bassols – Castell
de Colltort – Sant Iscle de Colltort – Collet del
Treiter – Volcà del Treiter – Castell de Puig-alder
(Sant Salvador) – Collet de les Comes – Cogolls
– Puig Rodó – les Medes – Matabous – Collada
del Grau –Santa Pau. Guiatge: Narcís Puigvert i
Joan Pontacq.

Diumenge 31 de maig

APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA
No us perdeu “... aquesta petita i bonica anada,
que amb ben poc delit es pot fer molt bé” (tal
com diu la cançó). Vegeu programa a part.
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MES DE JUNY
Dissabte 13 de juny

EXCURSIÓ ALS RASOS DE TUBAU
(BERGUEDÀ)
Els Rasos de Tubau són pràcticament als límits
entre el Berguedà i el Ripollès, i per la seva banda septentrional formen una cinglera molt llarga i
característica que es desploma sobre les valls de
la Pobla de Lillet i de Gombrèn. Per la banda meridional, en canvi, formen una sèrie de pendents
que van perdent alçada cap a Sant Jaume de
Frontanyà, el punt que hem triat per començar i
acabar la nostra caminada.
L’itinerari previst és el següent: Sant Jaume de
Frontanyà (1.071 m) – Coll de Sant Jaume – Coll
de la Creu del Soler – Cinglera de Mordolar – Pedró de Tubau (1.544 m) – Sant Llorenç de Corrubí – Collet de Tubau – Sant Esteve de Montner

obtindrem una vista immensa i simplement
grandiosa sobre el massís Montcalm – Pica
d’Estats.
Excursió d’alta muntanya que requereix tenir la
tarja de federat modalitat C i estar acostumat a
caminar per terrenys dificultosos i amb forts desnivells. (727 m el primer dia i 3,30-4h de marxa,
1.026 m el segon dia i 6-7 hores de marxa).
Si l’any passat ja vàrem trobar neu, és possible que enguany passi el mateix. S’informarà
d’aquest fet puntualment als que s’apuntin a
mesura que ens apropem a la data de la sortida.
Reunió preparatòria el dimecres dia 8 de juliol, a
les 10 del vespre, als locals del Centre.
Data límit d’inscripció, i paga i senyal de 20 euros, el dia 29 de maig a la secretaria del Centre
(En cas de no poder passar per secretaria, la Dolors us pot indicar per telèfon la manera de fer la
paga i senyal). Vocals: Joan Coll i Dolors Hugas.

– Sant Jaume de Frontanyà.
Segons la guia d’itineraris de l’Alt Berguedà, el
temps acumulat arriba amb prou feines a les 4
hores, i no hi ha dificultats ni grans desnivells,
per tant la caminada és apta per a tothom mínimament entrenat.
Guiatge: Joan Surroca i Paco Torres.

Secció d’alta
muntanya
Del mes d’abril al maig, cada cap de setmana
sortirem a fer esquí de muntanya a diferents
llocs per determinar. Contacte Josep Aliu.

AVANÇ PEL MES DE JULIOL
Dissabte 11 i diumenge 12 de juliol

REFUGI DE BESSIÈS (Arieja)
Aquest any serà la quarta sortida de muntanya
que es farà a l’alta Arieja. Després de visitar
els refugis d’En Beis, Rulhe i Forcat, enguany
s’ha escollit el refugi de Bassiès (1.650m) per

SORTIDES 2008
SORTIDA A L’HIMÀLAIA DE L’ÍNDIA
JUNY-JULIOL
Varen fer un cim de 6.100 m.
En Josep Grau i companys

pernoctar i poder pujar al pic Roig de Bassiès

SORTIDA ALS ANDES DE L’EQUADOR

(2.676 m). L’endemà, i si el temps ho permet,

En Xavi Combis va fer una estada als Andes de
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l’Equador des del 8 Juliol a l’11 d’agost.
Juntament amb un company del país, varen
fer quatre cims de 4.600 m; el Cotocachi, de
5.050 m; el Cayambe, de 5.700 m; el Cotopaxi,
de 5.800m. i el Chimborazo, de 6.300 m.

SORTIDA AL CAUCAS
En Xavi Combis, en Josep Aliu i sis companys
varen fer una estada al Caucas durant el mes
d’agost, van fer diverses ascensions a cims de
la serralada, entre ells l’ELBRUS, el cim més alt
d’Europa, de 5.600 m.

és aprendre les bases de l’escalada esportiva
fins a assolir l’autonomia i que, un cop finalitzat
el curs, de totes les noies o dones participants
es creï un grupet per poder anar a fer sortides
al seu aire. L’any passat es varen fer les cinc primeres sortides i de cares a aquesta primavera el
projecte continua amb les cinc sortides restants.
Si la passada tardor us vàreu quedar amb ganes de fer el curs, les interessades encara esteu a temps d’aprofitar aquesta última etapa del
projecte. Queden places vacants i l’oportunitat
d’aprendre a escalar rodejades de molt bon ambient i de fer molt bones amigues. Interessades,
poseu-vos en contacte amb l’escola: escolamuntanyaceb@plaestany.net o truqueu a l’Anna (directora del curs): 670605304

CURSOS D’ESCALADA A LA PRIMAVERA
Per a més informació dels cursos, poseu-vos en
contacte amb l’escola de Muntanya: escolamuntanyaceb@plaestany.net

CURS ESCALADA NIVELL 2
ESCALADA A LES ESCOLES
Els propers mesos d’abril i maig es durà a terme
el projecte Escalada com a esport de base 08/09.
Nenes i nens de diferents cursos de les escoles del Pla de l’Estany passaran per la sala de
boulder del Centre Excursionista i podran gaudir
d’una dia d’educació física diferent. El projecte
té com a objectiu potenciar l’escalada com a esport de base, donar a conèixer aquest esport en
si i els beneficis que aporta. Els Centres Educatius que hi participen són els següents: El Frigolet (Porqueres), La Draga (Banyoles), L’Entorn
(Mata), La Vila (Banyoles), L’Alzina Reclamadora
(Melianta), Bora Gran (Serinyà) i Pla de l’Ametller (Banyoles).

INICIACIÓ DONES A LA VERTICAL 08/09
Iniciació Dones a la Vertical consta de deu sortides d’iniciació a l’escalada esportiva. L’objectiu

Iniciació a la via llarga
Aquest curs el tenim projectat per a mitjans del
mes de maig. Constarà de tres sessions teòriques i cinc dies de pràctiques. Indispensable
per poder accedir al curs tenir les nocions bàsiques equivalents a un curs d’escalada nivell 1
(escalada esportiva). Objectiu del curs: assolir
autonomia en vies llargues equipades i tenir recursos en casos de mala fortuna.

CURS D’ESCALADA NIVELL 1
Iniciació a l’escalada esportiva
Aquest curs està projectat de cares al juny. L’objectiu és que els participants aprenguin les bases
de l’escalada esportiva incloent tant els aspectes
tècnics de seguretat i correcta utilització del material com els propis de gestualització i tècniques
del moviment en l’escalada. En acabar el curs,
totes i tots els alumnes sereu autònoms i podreu
practicar aquest esport amb seguretat.
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ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.

Secció
vertical
Els membres de la Secció Vertical del Centre Excursionista ja han tornat de Mali. S’han obert tres
nous itineraris i s’han fet un munt de repeticions
a la Ma de Fàtima. Més informació en el pròxim
butlletí.

El proper dia 27 de Maig, tindrà lloc la cloenda
del 27è Curs de la nostra Escola de Belles Arts,
que ha tingut una assistència i uns nivells d’ensenyament i d’aprenentatge molt satisfactoris.
Aquesta evolució positiva de la nostra Escola ens
encoratja a l’hora de preparar el proper i 28è
curs, el qual està previst iniciar el dia 5 d’octubre d’enguany. Una prova del bon ritme que es
porta a l’escola són les EXPOSICIONS que els
alumnes del taller de pintura estan preparant i
que són les següents:
Del dia 29 de maig al 21 de juny del 2009, i a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Banyoles, l’Exposició de Pintures sobre temàtica “banyolina”.

LLOGUER DE MATERIAL
DE MUNTANYA
El Centre té a disposició dels socis
material de muntanya:
grampons, raquetes i aparells ARVA

Del dia 5 al 7 de juny del 2009 a la Sala d’Exposicions del nostre Centre Excursionista, i dins dels
actes de la tradicional EXPOSICIÓ DE FLORS, els
alumnes de l’Escola de Belles Arts presentaran
un muntatge amb obres relacionades amb la temàtica floral.
No dubtem que tant les exposicions esmentades
com el nou Curs 2009-2010 seran un èxit.
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal de l’Escola de Belles Arts del C.E.B.

Nepal 2010
La secció d’excursionisme del Centre programa
pel mes d’abril del 2010 una sortida al Nepal,
a la regió del Rolwaling, amb la intenció de pujar al Phapchermo (6187 m) i, travessant el coll
del Tashi Lapcha de 5756 m, arribar a la vall de
Thàme (una de les quatre valls de la regió del
Kumbu - Everest).
De Thàme es continuarà cap al nord seguint la
seva vall fins al coll del Renjo La (5417 m) per tal
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d’arribar a Gokyo i d’aquí a Namche Bazar.
És un dels trekkings més exigents del Nepal i la
travessa del Tashi Lapcha requereix material d’alta muntanya (piolet, grampons, corda...) així com
una preparació específica pel tema de l’alçada.
Cal contactar, com més aviat millor, amb
en Joan Coll (972 57 29 81) per a més
informació (joancollc@hotmail.com).

Informacions de secretaria
REVISTA LES GARROTXES
El divendres 15 de maig, a la sala d’actes del Centre Excursionista
de Banyoles, es farà la presentació del tercer número de la revista
“Les Garrotxes”. El director de la revista ens explicarà com va néixer
i que els va motivar a incloure la nostra comarca en l’àmbit geogràfic
de la publicació.
Els assistents a l’acte podreu participar, opinant sobre els diversos
apartats i continguts de la revista, contribuint així, que es converteixi
en una eina de coneixement, difusió i conservació del patrimoni.
La presentació es farà a les 22h del vespre.

RESUM D’ACTIVITATS
SECCIÓ D’ ALTA MUNTANYA

MAIG 2009

Del mes d’abril al maig, cada cap de setmana
sortirem a fer esquí de muntanya a diferents
llocs per determinar.

Divendres 8 de maig:

Contacte: Josep Aliu.

LES XERRADES AL CENTRE
Tema: (a concretar) Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de Banyoles, a les 22:00 h.
- Secció d’astronomia -

ABRIL 2009

Dissabte 9 de maig

Diumenge 19 d’abril
XXXII EMBARDISSADA
Aquest any se surt de Sant Pau de Seguries i es
puja als cims del Talló i el Puig Ou
- Secció excursionisme clàssic -

VISITA GUIADA A LA CARTOTECA DE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA
Us convidem a fer una visita a la cartoteca, a
l’edifici Sant Domènech, al barri vell de Girona.
Cal apuntar-se a secretaria.
- Secció excursionisme clàssic –

Sortida a l’Albera: al COLL DE BANYULS i la torre
de Madeloc. Sortida a les 9h. del matí, a l’ aparcament dels supermercats.
- Secció de la Colla del Pa Sucat amb Oli -

SOPAR (G)ASTRONÒMIC.
Tema: relativitat Ponent: Andreu Valls
Lloc: Restaurant Vora Estany, a les 21:00h. Secció d’astronomia Núm. 434 21

Diumenge 10 de maig
MATINAL DE TREBALL A ROCACORBA. Tenim
diferents tasques pensades per anar fent en
aquest o en altres dies que s’aniran programant:
manteniment i perfeccionament de diferents
trams del camí a peu de Rocacorba - Secció
excursionisme clàssic Divendres 15 maig
REVISTA GARROTXES. Presentació del tercer
numero, a la sala d’ actes del Centre Excursionista de Banyoles, a les 22h.
Dissabte 16 de maig
SANT ANIOL D’AGUJA-JORNADA DE TREBALL
- Secció excursionisme clàssic Diumenge 17 de maig
DES DE SANTA PAU CAP A LA VALL DE SANT
ISCLE I LA VALL DE COGOLLS
L’Associació d’Amics de la Serra de Finestres i
de l’entorn de Mieres ens prepara una altra caminada.
- Secció excursionisme clàssicDiumenge 31 de maig:
APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA
No us perdeu “...aquesta petita i bonica anada, que amb ben poc delit es pot fer molt bé”
(tal com diu la cançó). Vegeu programa a part.
- Secció excursionisme clàssic APLEC DE SANT ANIOL.. Com cada any, tots
anirem a Sant Aniol d’Aguja
Penseu que cal anar vestits d’època.
- Secció de la Colla del Pa Sucat amb Oli -

JUNY 2009
Divendres 12 de juny:
LES XERRADES AL CENTRE Tema: Les cares
de la Lluna Conferenciant: Jaume Sacasas Lloc:
sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles, a les 22:00h.
- Secció d’astronomia Dissabte 13 de juny:
EXCURSIÓ ALS RASOS DE TUBAU
(BERGUEDÀ)
Sortida entre els límits del Berguedà i del Ripollès
- Secció excursionisme clàssic Diumenge 14 de juny:
SORTIDA D’ENTRENAMENT AL RIPOLLÈS
Vall de Mentet i la cabana dels Alemanys
- Secció de la Colla del Pa Sucat amb Oli Dissabte 27 de juny:
VI TROBADA INTERCOMARCAL D’ASSOCIACIONS ASTRONÒMIQUES DE LA PROVÍNCIA DE
GIRONA
Lloc: Castell de Sant Ferran de Figueres. Hora: a
partir del migdia - Secció d’astronomia -

AVANÇ PEL MES DE JULIOL
Dissabte 4 i diumenge 5:
SORTIDA AL PUIGPEDRÓS
- Secció de la Colla del Pa Sucat amb Oli Dissabte 11 i diumenge 12 de juliol:
REFUGI DE BESSIÈS (Arieja) Aquest any serà la
quarta sortida de muntanya que es farà a l’alta
Arieja - Secció excursionisme clàssic -

PER A MÉS INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE EXCURSIONISTA CONSULTEU
LA PÀGINA WEB DEL CENTRE www.centreexcursionistabanyoles.org
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Font de Les Ànimes
Situada a Banyoles, a la cruïlla del carrer Sant Martirià i la ronda Fortià, a tocar
del rec d’en Teixidor i del rec de Ca n’Hort. Antigament estava a prop de l’antic
cementiri de Banyoles i ja l’ajuntament de Banyoles la va canalitzar a finals del
segle XVIII. Com explica l’Àngel Vergés, en el seu llibre “El Drac de Banyoles”: la
situació estratègica d’aquesta font feia que tingués una gran requesta ja que
molts viatgers que es dirigien a Olot o Figueres s’hi aturaven per proveir-se
d’aigua abans d’emprendre el viatge. Diverses banyolines van ampliar l’oferta
els dies de festa amb xarops, anissos i carquinyolis que estenien sobre els pedrissos de la font.

Fonts més properes: font d’en Nin, font d’en Ges, font de la Caterineta, font de les Arcades, font
d’en Sala.
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