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APLEC DE SANT ANIOL SOTA LA PLUJA
RefugI: la flama no s’apaga

Aplec de Sant Aniol d’Aguja,
sota la pluja
Tal i com estava previst, el passat diumenge 31

Després de cants, encaixades de mans, records

de maig, es va portar a terme el popular i histò-

i comentaris, el so de les gralles de Montagut

ric Aplec de Sant Aniol d’Aguja, a l’Alta Garrotxa.

donà tret de sortida al tradicional pelegrinatge

Conegut popularment per l’Aplec dels Francesos.

que dugué fins al cim de l’altar el SANT Aniol. A

Recordant temps immemorials i seguint amb la
tradició, ja de bon matí les carrandelles d’homes, dones i infants era com un formigueig. Els
camins que menen a la vall, tant des del Principat com des de la Catalunya Nord, estaven plens
i sentien el batec de centenars de participants
que es dirigien a l’Aplec. Es fa difícil calcular la
quantitat exacta d’assistència, però molts dels
presents deien que feia molts anys que no havien vist tanta gentada. El cert és que se’n veia

l’interior de l’ermita, ornamentada per a l’ocasió,
Mn. Josep Riera oficià la Missa en honor al patró
amb l’acompanyament musical del grup ODEA.
Tot seguit un petit concert a càrrec del mateix
grup, cercavila fins als prats de la font, elecció
de la pubilla i l’hereu de l’aplec d’enguany, encantaments i sortejos, dinar de germanor, jocs
de cucanya, ball tradicional a càrrec del grup
garrotxí Set de Folk i el cant dels Adéus. Així va
finalitzar, un any més, aquest emblemàtic aplec.

molta. També era molta l’alegria, la bona harmo-

Els títols de pubilla i hereu d’enguany recaigue-

nia, pau i germanor entre els assistents. Sembla-

ren a l’Àngels Camós, per part del Principat, i a

va que els anys no havien passat. L’Alta Garrotxa

Cristòfol Havette, per part de la Catalunya Nord.

respirava la resplendor d’èpoques passades.

La pluja que, a partir del migdia, començà a cau-

Així doncs, tot va començar quan al Collet de

re a la vall fou la part més negativa de la diada i la

Clarioles ens retrobàrem gent d’ambdues ban-

responsable que les coses s’haguessin d’impro-

des. De Sant Llorenç arribaren uns 50 pelegrins.

visar i alterar. Tot i així, varen ser moltíssimes les
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persones que, tot desafiant el temps, van decidir
continuar allà, gaudint de la millor manera que,
de ben segur, farà història. El record d’una bona
remullada no la podrà evitar ningú, encara que
les capalines abundessin a la zona. Els músics,
amb els seus instruments, també aguantaren el
tipus i exerciren la seva missió, cantar i fer ballar
sota la pluja. Inesborrable.
L’organització, malgrat haver tingut un aplec remullat, va donar per molt positiva la diada festiva
a Sant Aniol i quedà plenament satisfeta de la
bona participació. També de la bona voluntat de
la gent que feia notar que tenia ganes d’aplec i
que volia col·laborar comprant samarretes, números per a les rifes... Tot va finalitzar sense haver de lamentar cap incident.
El Consorci de l’Alta Garrotxa dugué a terme
un dispositiu especial per garantir la seguretat
i bon desenvolupament de la diada pel que fa
referència a la circulació de vehicles i zones
d’aparcament. A causa de la gran participació,
molts dels assistents, malgrat anar aviat, hagueren de deixar els vehicles a Sadernes. L’organització de l’Aplec agraeix les persones que varen
fer possible el dispositiu, i a tots els participants
per respectar les normes establertes i, no cal dir,
per a mantenir viu aquest esdeveniment únic i
centenari.

Set de Folk

L’organització són els “Amics de St. Aniol d’Aguja”: Centre Excursionista de Banyoles, Associació Terra Aspra de Montagut i Grup Excursionista
“Peu Alegre” de Sant Llorenç de Cerdans. Amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Montagut i
Oix, el Consorci de l’Alta Garrotxa i la Parròquia
de Montagut.
Per molts anys!!!
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Refugi de Sant Aniol d’Aguja,
la flama no s’apaga
Ajuntament de Montagut i Oix i el
Bisbat signen conveni pel refugi
Era pels volts de Setmana Santa que ens alertàvem per culpa d’un petit esfondrament a l’antic
refugi de Sant Aniol. Un tram curt de la cornisa
de teules havia caigut al vell mig del camí. En
aquelles dates de tanta afluència de gent això
ens va provocar certa angoixa. El pitjor que pot
passar és que algú pugui prendre mal.
L’any 1982 el nostre Centre va decidir de tancar
l’establiment. Les raons ja les hem anat recordant més d’una vegada: la manca d’entesa amb
els, llavors, nous propietaris de la vall i les lamentables bretolades que patia constantment el refugi. El Centre ho va provar tot per posar les coses
al seu lloc i poder tirar el refugi endavant amb
garantia. Però no va ser possible. Des de llavors
mateix l’edifici va començar arruïnar-se molt poc
a poc però de manera constant. Actualment la
ruïna n’és la senyora. El despreniment de la peti-

ta cornisa ens alertava que les coses poden anar
de mal en pitjor. L’edifici és un perill. Serem a
temps de salvar-lo?
Era pel febrer de 2001 que hi va haver una renaixença a Sant Aniol. Es va organitzar un camp
de treball a Sant Aniol. Hi havia moltes entitats.
Es va fer una bona rentada de cara a l’entorn que
feia molt temps que s’havia anat degradant. Les
converses entres els participants però eren optimistes i tothom tenia ganes de treballar per recuperar la zona i donar-li la imatge que realment es
mereixia. També hi col·laborava l’ajuntament de
Montagut i Oix i el seu alcalde en Narcís Ribes hi
era present. Va ser aquell dia que en Narcís va
despertar un somni que tots teníem adormit o arraconat. Va dir que s’havia de tornar a reconstruir l’antiga rectoria en refugi per a excursionistes.
Tots ens el miràvem amb molta incredulitat. Sabíem que estaria molt bé. Tots hi estàvem d’acord,
evidentment, però allò quedava en l’aire, com un
comentari fet ens uns moments d’eufòria com
eren aquells. No en vam fer massa cas.
Poc després vam iniciar una estreta relació amb
la gent de Terra Aspra. Això ha fet revifar molt
l’Aplec. Tota la zona de Sant Aniol s’ha vist molt
beneficiada després d’aquesta unió. També amb
la relació dels companys del Peu Alegre de Sant
Llorenç de Cerdans.

Refugi en ruïnes any 2009.
Serem a temps de salvar-lo?
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Però el cas és que, aquella proposta de l’alcalde,
no ens l’hem tret mai del cap. Ens va reeixir les
ganes de fer realitat aquell somni. El mateix que
van tenir les primeres Juntes del Centre quan
van decidir, l’any 1956, que volien convertir l’antiga rectoria en un refugi. Ells ho van aconseguir.
També pot ser possible ara. Havíem de mantenir
viva l’espurna. Durant el llarg d’aquests 8 anys
els companys de l’Associació Terra Aspra i els del

Refugi a punt d’estrenar, abril de 1957. Foto: Arxiu Josep M. Mateu

Centre hem tingut present que s’havia de donar
suport a la idea de l’alcalde. Hem treballat junts
amb l’ajuntament. S’han passat llargues èpoques
que els avanços eren nuls. Però ens els últims
tres anys les coses han anat per bon camí. Els
avanços han estat lents però constants. Com
l’engrunament del mateix refugi. El cas és que
la relació de les nostres dues entitats amb l’Ajuntament i el Bisbat ha estat ben fructífera. Es va
poder demostrar la titul·laritat de l’edifici a favor
del Bisbat. Pas primordial. Llavors es va treballar
en elaborar un conveni de cessió d’ús. Finalment
el passat dia 16 de juny, a Girona, es va signar
el: CONVENI DE CESSIÓ DE LA RECTORIA DE
SANT ANIOL D’AGUJA. El van signar Mn. Lluís Suñer, vicari General de la Diòcesi de Girona,
per part del Bisbat, i l’alcalde Narcís Ribes per
part de l’Ajuntament de Montagut i Oix. Pocs dies
després, el dia 22 de juny l’alcalde acompanyat
de representants del Centre Excursionista de Ba-

nyoles i de l’Associació Terra Aspra de Montagut
feien una roda de premsa a la sala d’actes de
l’Ajuntament, a Montagut, per informar als mitjans de comunicació del contingut del conveni i
dels motius i intencions per al qual es va signar.
L’alcalde Ribes es va mostrar novament obert a
treballar amb les Entitats i el Consorci de l’Alta
Garrotxa per aconseguir fer realitat el refugi de
Sant Aniol.
Cal donar les gràcies a l’Ajuntament de Montagut
i Oix, especialment a en Narcís. A Jordi Martos de
la Fundació Autònoma Sant Martí, gestora del patrimoni del Bisbat. Per haver fet aquest conveni.
Han passat 8 anys. És molt de temps, molt, potser massa. Però tant tant tenim el primer fruït.
El procés ha estat lent però la solució d’aquests
tràmits burocràtics són realment difícils i complicats. També els podem considerar com una
“primera pedra” ferma i importantíssima. Sense
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això no es podia començar a fer res i a més reafirmen amb un fet, la voluntat de l’ajuntament.
Administració bàsica per dur a terme el projecte.
Segur que encara queda molt temps per veure resultat físics a l’edifici. Però tant de bo que
a partir d’ara es pugui avançar de manera més
ràpida. Almenys estaria bé que urgentment es
consolidessin les ruïnes perquè deixin de ser
una perill. Cada vegada que ens mirem l’antic
refugi-rectoria, el cor ens fa un “ai que no hi
serem a temps”. Però sempre hem mantingut
l’esperança que en el fons s’anava treballant. LA
FLAMA NO S’HA APAGAT. Es manté encesa. Ara
caldrà mimar-la i alimentar-la. La gent del Centre

de l’any 1957 van aconseguir els seus projectes.
L’Anton Prat ho va deixar escrit: “Ara és un projecte, però amb decisió i voluntat tot arriba, el
Refugi de Sant Aniol es convertirà en realitat”.
Una frase de l’any 1956, de quan tot just es començava a parlar de l’empresa i que avui torna
a ser bona. Entre tots plegats, entitats i administracions, hem d’aconseguir que el somni es faci
realitat una vegada més.
Josep M. Costa
Quim Oliver Tarradas “xari”
Amics de Sant Aniol d’Aguja

Racons Gavarnie
Dos bons amics, en Pia i l’Eruc, em deien que
Gavarnie era un dels llocs més bonics del Pirineu. De racons n’hi ha molts, segurament tots
tenen el seu encant, però aquest poble, i més
concretament les seves muntanyes, és un dels
indrets més bonics del Pirineu. Gavarnie es troba
al Pirineu francès dins del parc natural Des Hautes Pirinées, que per la part espanyola és el Parc
d’Ordesa i Mont Perdut. Doncs ja ens podem
imaginar que és un lloc encisador per als muntanyencs excursionistes i alpinistes. D’excursions
i travesses en podem fer moltes: el Taillon, una
gran piràmide. Per la ruta normal no presenta
cap problema i a més es passa per la Bretxa de
Roland, un impressionant tall a la roca. També
podem fer el Pimené, un cim modest però de
grans panoràmiques de la zona; el Vignemale,
pujant pel refugi de Baysellance, el més alt del
Pirineu, i un llarg etc. Alpinísticamet Gavarnie té
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algunes de les muntanyes més senyores del Pirineu: la cara nord del Taillon, els Astazu, el Marboré, corredors de tots els gustos. Amb esquís
de muntanya les possibilitats són un no parar tot
i que hem de tenir em compte que és una zona
molt abrupta, però de ben segur que trobarem
molta i bona neu. Per si una cosa destaca Gavarnie és pel seu impressionant circ, segurament un
dels més amplis del Pirineu; per la gran cascada,
d’uns 400 m, una de les més grans d’Europa, i a
l’hivern aquest circ es converteix en la universitat
de l’escalada en gel dels Pirineus. És realment
una gran nevera de cascades, n’hi ha més de 70
però hauríem de destacar Fluide glacial, Mystiques i sobretot Tanatos, durant molt temps considerada la més dura d‘Europa. En fi, és un món
de muntanyes a descobrir.

Aplec de Sant Bernat
de Menthoon
Com molts de vosaltres ja sabeu, el vincle del
Centre amb la Mare de Déu del Mont és, entre
d’altres, el nostre Sant Bernat de Menthon, patró
dels excursionistes i alpinistes.
Enguany per qüestions de saturació de dates no
s’ha organitzat l’aplec en honor a aquest sant,
però un petit escamot del CEB va pujar el diu-

menge 17 de maig a retre homenatge al sant i
enfortir els llaços amb la fundació que s’ocupa
d’aquest indret tan especial per a nosaltres.
Ara ens toca posar fil a l’agulla per preparar
l’aplec de l’any vinent, que no per força haurà
de caure en les mateixes dates.
Secció Aplecs

Distribució i venda al major
de material elèctric i d’il·luminació
C/ Sant Andreu, 154
17846 MATA-PORQUERES (GIRONA)
Tel 972 58 12 14 Fax 972 58 14 12
E-mail: info@mapelsl.com
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La sal només necessita bona aigua, bon vent i
bon sol!

Vista de la garbera de sal

Sal que un cop recol·lectada, és netejada, emmagatzemada en grans muntanyes que es veuen des de la distància, passada pels molins per
a obtenir la granulometria adequada, envasada
en diferents formats i venuda, tant a Espanya
com a altres 11 països, entre ells França i els
EUA. La venen a sectors tan variats com són la
restauració, la indústria tèxtil, la indústria química, etc.

Unes salines al
Delta de l’Ebre?
Sí, sí, al Delta de l’Ebre, concretament a la península de la Banya, hi ha unes salines marines
des de l’any 1.869! Són les úniques que existeixen a Catalunya. Molts de vosaltres segurament
heu menjat la bona sal del Delta de l’Ebre sense
saber-ho. Jo no n’he menjat altra en tota la meva
vida…!
Tan a prop i a la vegada tan desconegudes,
sobretot per a la gent de fora de les Terres de
l’Ebre. Qui vulgui conèixer una mica un trocet
del sud de Catalunya, endavant amb la lectura!
L’extracció de sal marina al Delta de l’Ebre va
començar al segle XIV i des de llavors, i passant
la fàbrica per diferents emplaçaments, no s’ha
deixat de celebrar la Salinada ni un any! La Salinada és la gran festa de la recol·lecció de la
sal. Tot un ritual que se celebra tots els estius
durant el mes d’agost i principis de setembre i
on s’arriben a recol·lectar de mitjana unes 60 T.
de sal en 970 Ha. d’explotació salinera dins de
la mateixa península de la Banya.
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Els meus pares són dels últims “salineros” que
porten tota la vida allà i ells són l’exemple viu
de com ha canviat la manera de fer a les Salines des que els processos es van tecnificar i
les instal·lacions es van modernitzar. Ara és una
fàbrica, una empresa. Abans, fa molts anys, era
gairebé un poble. Tenien forn de pa, escola, capella, menjador popular, font pública i una vida
col·lectiva que moltes empreses d’avui dia voldrien tenir.
De tot allò, avui dia només queden alguns edificis convertits en magatzems i pintats de color
blanc i blau. El color blanc, per ser el color de la
sal. El color blau, per ser el color d’allò que la fa
nèixer: el mar.
Si puc explicar a grosso modo quin és el procés
de la formació de la sal, és gràcies al meu pare,
que ha dedicat tota la seva vida a una feina que
l’apassionava i que li donava tota la llibertat que
no hauria tingut en qualsevol altre lloc. El meu
pare era, com es diria avui dia, el tècnic “salinero” i m’ho explicava així:
- “L’aigua del mar entra a través d’unes sèquies
i canals tancats als “calentadors”, que són basses gegants on l’aigua es manté i es conserva
estancada fins que adquireix la densitat justa de
sal. Un cop ha adquirit la salinitat necessària, és
transportada, per unes altres sèquies i canals, a
les basses de sal d’on serà recol·lectada molts

mesos després. Aquesta aigua va passant de
bassa en bassa a través de l’obertura i tancament d’unes comportes fins a arribar al nivell
d’aigua correcte demanat per cada bassa de sal.
A partir d’aquí, comença a fer la feina el vent i
el sol. Com més vent i més bon sol, més aigua
s’evapora i més sal es va acumulant al fons de
la bassa, és a dir, més cristal·lització hi ha. Cal
anar controlant l’evaporació per tal d’anar reomplint les basses de sal amb aigua, que seguint
el mateix procés ha passat prèviament pels “calentadors”. És també en aquest moment quan
s’extreuen mostres de sal, que ajuden a veure
la qualitat i la puresa de la sal que està produint
cada bassa.
I així fins que s’aconsegueix un gruix de sal d’uns
15cm. aproximadament. Un cop tenim aquest
gruix, ja és l’hora d’assecar les basses completament, esperar un o dos dies i deixar entrar
les màquines recol·lectores de la sal. Màquines
amb unes ganivetes que tallen capes de sal i que
l’acumulen als tractors que la transportaran fins
a la zona de neteja o “rentadors”.”
Mentre el meu pare cuidava de les seves “xiquetes” les basses, la meva mare era l’encarregada
de la “Casa Gran”, o dit d’una altra manera, la
residència on els propietaris de l’empresa passaven els estius mentre durava la Salinada. En treballar tots dos a les Salines, durant les meves vacances d’estiu, jo anava a passar aquells mesos
amb ells i em trobava amb altres nens i nenes els
pares dels quals també estaven treballant allà.

mare, per a descobrir la natura que m’envoltava i començar a estimar-la. Unes Salines que,
involuntàriament, alimentaven moltes espècies
d’aus com els flamencs, les gavines corses, els
corriols, els camallargues, les puputs, els ànecs,
els corbs marins… Perquè com diu el meu pare,
-“Als “calentadors” neixen uns bitxets molt menudets que serveixen d’aliment als moixons.”
Avui dia, les Salines de la Trinitat segueixen en
marxa, regides per estrictes controls sota les
Normes ISO 9001, que garanteixen una sal de
qualitat i de primer nivell. Al mateix temps, són
refugi de desenes d’espècies d’aus que trien
aquest raconet de Catalunya per a niar en pau
i sense la pressió humana que hi ha en altres
zones.
Per a mi i per a la meva familia, són un patrimoni
cultural i natural que forma part de nosaltres i
que ens ha ajudat a construir la nostra vida amb
una sensibilitat especial cap a l’entorn, que ens
dóna tant i que tan poc valora la nostra societat.
La calma que es respira allà barrejada amb els
paisatges que envolten les Salines i el sol, que
considero que allà és únic, li donen un valor
immens que cal preservar i conèixer, per tal de
respectar.
Qui vulgui saber-ne més, en 3 hores s’hi planta
i l’experiència val molt la pena. Us ho asseguro!
Cris José i Lorente

Mostres de sal

Mai vaig anar de colònies ni vaig estar a cap casal d’estiu, perquè per a mi les millors vacances que podia tenir eren aquelles: llibertat per
anar amunt i avall amb la bicicleta, per anar a
pescar amb el meu pare, per a parlar amb tots
els treballadors que venien de diferents pobles
de les Terres de l’Ebre per buscar un boníssim
sou d’estiu, per anar a la platja amb la meva
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El Sherpa més afortunat del món
ens dóna les gràcies
En Dharma va pujar al cim de l’Everest el 25 de
maig del 2008, va perdre els dits de les mans i
els d’un peu per ajudar un company. Va passarse 17 hores a 8400 m.
Va viure uns mesos aquí a Catalunya per operar-se les mans. Això li va ser possible gràcies a
l’ajuda de companys catalans.
Ell mateix ens va explicar la seva història el passat mes de gener a la sala d’actes del Centre. La
xerrada duia per nom: el Sherpa més afortunat
del món.
Ara ja fa mesos que torna a viure a casa seva, al
Nepal, on intenta refer la seva vida. Juntament
amb l’Asmita, i gràcies els ajuts econòmics que

va aconseguir de particulars i entitats en la seva
estada a Catalunya, han pogut obrir un Bed and
Breakfast a Katmandú per intentar guanyar-se la
vida. A l’establiment, li han posat per nom: Barcelona. Si us interessés la seva adreça electrònica i pàgina web podeu posar-vos en contacte
amb el Centre, que us la facilitarem.
Al Centre hem rebut una carta d’agraïment d’en
Dharma i l’Asmita. Hi ha tota una llista de particulars, metges i entitats als quals donen les gràcies, entre ells el Centre. No reproduïm la llista
perquè seria massa llarg. Sí que tot seguit podeu
llegir la seva nota d’acompanyament:

Estimats amics,
Moltíssimes gràcies pel suport a la meva vida, estic molt content, mai us oblidaré, us tindré sempre en el meu cor i us desitjo el millor. Visca Catalunya!
A tots moltíssimes gràcies pel suport que ens heu donat. Que us ho passeu
tots bé. Molts records
Dharma i Asmita ( 12-2-2009)

Gràcies a vosaltres per l’agraïment i que tingueu molta sort pel Nepal!!
C.E.B.
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ACTIVITATS - LES NOSTRES SECCIONS
Secció
excursionisme clàssic

(També es pot passar per la cresta BastimentsPic de la Vaca, fent així els pics).

MES DE JULIOL

Cal tenir la tarja de federat modalitat C com a
mínim

Dijous 16:

Com que la secretaria del Centre estarà tancada a
l’agost, cal contactar amb en Joan Coll-Dolors Hugas (Tel. 972 57 29 81) joancollc@hotmail.com

UN VESPRE A ROCACORBA
Uns fan la volta a l’Estany, d’altres fan la volta
per Fontcoberta amb bicicleta... Tot sigui per
fer esport. A l’estiu tothom s’hi anima. Nosaltres
proposem un passeig a la fresca. Sobre la marxa
decidirem si pugem a Golany o Rocacorba. Iniciarem la caminada des del Prat de Sant Nicolau.
Portarem sopar, contemplarem la posta de sol i
tornarem de fosc. Fa falta frontal. Sortida a les 7
de la tarda de la font de la Puda. Anirem en cotxe fins a Sant Nicolau. Tornada a casa cap a les
dotze de la nit. Cal que confirmeu assistència.

Vocal: Quim Oliver “xari”

MES D’AGOST

MES SETEMBRE
Dissabte 26 i diumenge 27:

ENTRE LA CERDANYA I ANDORRA
Si bé l’any passat ja vàrem trepitjar la Vall del
Madriu, aquest any la tornarem a trepitjar, però
solament un tros.
Excursió de dos dies d’alta muntanya, fent nit
a un refugi lliure o bivac (o en tenda en funció
del temps), amb forts desnivells i motxilla “carregada”.

Itinerari: Estanys de la Pera - Port de Perafita Dissabte 22 i diumenge 23:

VOLTA A CARANÇÀ
Excursió de dos dies sortint d’Ull de Ter i passant
pel Circ de Carançà, on es dormirà fent bivac o,
en cas d’anunciar mal temps, en tenda.
Excursió d’alta muntanya amb forts desnivells i
el fet de fer bivac implica portar pes a sobre.

Itinerari: Ull de Ter - Coll de la Marrana - Coll de
Tirapits - Coll de Carançà - Carançà, Bassivers Coll de Pal - Cabana dels Alemanys, Portella de
Mantet, Ull de Ter

Pic de Monturull - Torre dels Soldats - Pic Negre
- Refugi Claror - Refugi de Perafita - Coll de la
Maina - Refugi dels Orris - Port de Setut - Pic de
Sirvent - Pic dels Estanyols - Pic de la Raconada
de la Maina - Estanys de la Pera.
Cal tenir la tarja de federat modalitat C com a
mínim
Inscripcions a la secretaria del Centre.
Reunió preparatòria el dimecres dia 23, a les
21,30 al Centre

Guiatge: Joan Coll - Dolors Hugas
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Grup de Bonsai
Les activitats de Bonsai pel curs que hem finalitzat, han comptat amb la participació de 18 persones als tallers de perfeccionament, que s’organitzen per als alumnes que ja tenen un nivell
determinat i que duren dos mesos.
Per altra part, hem col·laborat en diverses exposicions de les comarques gironines, aportant arbres que molta gent haurà pogut admirar a Olot,
l’Escala, La Bisbal d’Empordà i Girona.
També s’ha acabat el curs amb l’organització
d’una part important en l’espai del Monestir de
Sant Esteve, per l’Exposició de Flors de Banyoles, on en el marc del claustre va haver-hi 47
bonsais exposats de molta qualitat, tant de participants de la nostra comarca com d’intercanvi
amb cultivadors d’altres poblacions.

Els passats dies 29, 30 i 31 de maig es va celebrar la 1era Copa de Món de Rem aquí a Banyoles. La secció de Filatèlia i Numismàtica, es
va adherir a l’esdeveniment, amb l’edició d’un
segell commemoratriu. Es va fer una edició limitada i tots aquells interessats, el podran adquiri
en la propera fira del Cop d’Ull del 16 d’agost al
Passeig Dalmau, que serà la 58 ena edició
-CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES
Secció de Filatèlia i Numismàtica
Carrer del Puig, 6
17820 BANYOLES

El proper gener està previst començar un nou
curs d’iniciació a aquest art i pel febrer i març,
els tallers de perfeccionament.

Secció colla de
pa sucat amb oli
MES DE JULIOL
Diumenge 4 i dissabte 5:

Sortida de cloenda de la temporada 2008/2009.
Aquest any, anirem a la Cerdanya, al cim del
Puigpedrós, de quasi tres mil metres d’altura.
La proposta és sortir el dissabte quatre de juliol
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a primera hora de la tarda, per anar fins al refugi de Malniu, on hi ha un espai habilitat per a
plantar-hi la tenda i una zona per a encendre-hi
foc. El dissabte no s’ha de caminar, deixarem els
cotxes a tocar les tendes.
Diumenge, començarem a caminar en direcció
a l’estany de Malniu, una de les meravelles del
Pirineu, fins a arribar al cim del Puigpedrós, un
cim emblemàtic i dels més alts de Catalunya.
La tornada, la farem per l’anomenat camí normal, fet que ens permetrà fer una volta circular.

MES D’AGOST
Femfesta 
  

MES DE SETEMBRE
Diumenge 20:

Sortida al Cap de Creus
Aprofitarem els darrers dies de l’estiu per anar
de Cadaqués fins al cap de Creus, resseguint
l’antic camí d’anar a peu. El far ens marcarà el
nostre destí i les oliveres i les cales blaves ens
acompanyaran tot el camí.

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
CURS 2009 – 2010
Us recordem que està previst iniciar el 28é Curs
de la nostra Escola de Belles Arts, el dilluns 5
d’octubre de 2009.
També i com ja es tradicional durant els dies de
la Festa major de Sant Martirià, tindrà lloc l’exposició de Treballs de l ‘Escola, o sia els dies 24,
25 i 26 d’octubre 2009.
En programes a part (tríptics) detallem els diferents Tallers, temes, horaris i professors d’aquest
nou curs.
Estem molt satisfets de l’elevat nivell que s’ha
aconseguit en l’ensenyament a la nostra Escola, i per això volem felicitar als professors i als
alumnes.
Rafel Cuenca Juncà

Vocal de l’Escola de Belles Arts

Hora de sortida: a les nou del matí, des de
l’aparcament dels supermercats, a Banyoles.
Dificultat: Totes les sortides són aptes per a
tothom.
Us hi esperem a tots.

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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Secció
de Fotografia
Ja s’ha acabat la Foto-Lliga 2009, l’èxit aconseguit pels nostres participants ha estat molt bo.
En l’apartat de color el 1r classificat ha estat en
Miquel Planells, 4t Pere Aurich, 15è Jaume
Vilalta i 22è Salvador Parés, d’un total de 196
participants.

17 abril. Tema LLIURE (col·lecció 3 fotografies)

En l’apartat de B/N també el 1r classificat ha estat en Miquel Planells, 16è Pere Aurich, 17è
Francesc Molina i 28è Jaume Planas, d’un total
de 133 participants.

En el segon concurs fotogràfic Manuel de Pedrolo, de Palafrugell, el nostre company Pere Aurich ha guanyat el 2n premi i en Miquel Planells
ha quedat finalista.

La secció del Centre ha estat la millor classificada de la Foto-lliga 2009.

El dia 7 de juny es va fer la sortida de fi del curset els “Clics”, a Riudaura i a La Vall d’en Bas,
amb un dinar de pícnic i amb l’assistència de
31 persones.

LLIGA 2010
23 octubre. Tema LLIURE

28 maig. Tema PONTS
En aquesta lliga es presentaran B/N i COLOR
conjuntament.
Voldria animar tots els de la secció a participar-hi.

28 desembre. Tema LLIURE (enviar per e-mail)

En el darrer butlletí es va comunicar que s’estava
condicionant la sala de fotografia, doncs ja està a
la disposició dels socis de la secció.

29 gener. Tema LLIBRES OBERTS

Que tingueu un bon estiu i feu bones fotografies.

20 novembre. Tema FOTO NOCTURNA EXTERIOR

26 febrer. Tema PLUJA
26 març. Tema FOTO ESPORTIVA
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Jaume Vilalta

Informacions de secretaria
Eleccions a Junta Directiva
En la reunió de la Junta Directiva celebrada el
dia 3 de juny d’enguany, s’acorda la Convocatòria d’Eleccions a Junta Directiva, per finalització
natural del mandat de l’actual i atès el que determinen els Estatuts del Centre, amb el calendari
que es detalla més avall.
• Cal proveïr la totalitat de la Junta Directiva, és a
dir: un President, un o dos Vice-Presidents, un
Secretari, un Tresorer i fins a 17 vocals.
• Són electors i elegibles els socis numeraris majors d’edat i que no tinguin suspesa la condició
de soci en el moment de la convocatòria o en el
temps de presentació de candidatures.
• Les candidatures han d’incloure el nom i cognoms dels socis candidats i número DNI, encapçalades pel candidat a President.
CALENDARI

10 de juliol 2009

17 de juliol 2009
PRESA POSSESSIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA
ELECTORAL. A la sala d’actes, a les 10 del vespre.

18 al 25 de juliol 2009
EXPOSICIÓ DEL CENS ELECTORAL. Tauler d’anuncis del Centre.

27 al 29 de juliol 2009
RECLAMACIONS AL CENS ELECTORAL. Secretaria,
de 7 a 9 del vespre.

1 al 5 de setembre 2009
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES. Secretaria, de
7 a 9 del vespre

9 d’octubre 2009
VOTACIONS. A la sala d’actes, en el decurs de
l’Assemblea General.

13 d’octubre 2009

Acord de la reunió de la Junta Directiva 03-06-09.

PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA GUANYADORA. La Junta Electoral comunica els resultats als
organismes corresponents.

14 de juliol 2009

14 d’octubre 2009

SORTEIG I DESIGNACIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL.
A la sala d’actes, a les 10 del vespre.

PRESA DE POSSESSIÓ DELS CANDIDATS ELEGITS.
A la sala d’actes, a les 10 del vespre.

CONVOCATÒRIA DE LES ELECCIONS

† JOSEP CONSTANS i PAGÈS
Des d’aquestes ratlles la Junta Directiva del Centre Excursionista de Banyoles comunica a tots
els socis la recent mort d’en Josep, amic i soci del Centre des de fa molt temps, i transmet a
la Família Constans el més sincer condol: comprenem que és una pèrdua molt dolorosa, però
preguem a Déu perquè els doni la força necessària per afrontar aquest tràngol.
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Convocatòria Assemblea General Ordinària de socis
D’acord amb el que disposen els estatuts del
Centre Excursionista de Banyoles, la Junta Directiva convoca l’Assemblea General Ordinària
de Socis, que tindrà lloc el DIVENDRES 9 D’OCTUBRE DEL 2009, a la Sala d’Actes del Centre,
a 2/4 de 10 del vespre en primera convocatòria, i a les 10 del vespre en segona convocatòria,
amb el següent ordre del dia:
• Obertura de l’Assemblea pel president.
• Exposició, pel president, dels actes més rellevants de la temporada 2008/2009.
• Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (26-09-08).
• Resum i aprovació, si s’escau, de l’estat de
comptes de l’exercici 2008/2009.

• Proposta de pressupost i noves quotes de soci
per a la temporada 2009/2010.
• Projectes previstos per a la temporada
2009/2010.
• Precs i preguntes.
• Eleccions Junta Directiva.
Soci/a, altra vegada sol·licitem la teva presència en aquesta reunió: és el moment oportú per
parlar sense embuts, criticar o rebutjar el que
creguis que no és bo pel bon funcionament del
Centre, o fer-hi els suggeriments i propostes
que et semblin més adients; per això et demanem la teva assistència. Gràcies.
La Junta Directiva

Nou conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
El passat mes de maig, es va signar un nou
conveni de col·laboració econòmic entre
l’Ajuntament de Banyoles i el Centre Excursionista.
Des d’aquest butlletí, volem agraïr una vegada més l’esforç que suposa, en aquest temps,
signar aquest conveni. Amb aquests diners,
ha estat possible que moltes persones hagin
pogut gaudir dels cursets que fem, bé sigui a
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l’Escola de Belles Arts com el taller de pintura,
el de ceràmica, el de bonsai i el de fotografia,
bé sigui a les altres seccions del centre que
s’han vist beneficiades amb aquest conveni,
com també que el Centre pugui organitzar actes i esdeveniments oberts a tots els veïns de
Banyoles. Esperem que aquesta col·laboració
es pugui augmentar en un futur per el bé de
tots els banyolins i de tots els socis de la nostra
Entitat.

Nou conveni de col·laboració amb Les Garrotxes
L’editora de la revista Les Garrotxes i el Centre Excursionista de Banyoles han acordat un
conveni de col·laboració, gràcies al qual els socis del Centre tindran un descompte del 25%
en la subscripció de la revista.
El preu normal de la subscripció de la revista,
que és per a dos anys i quatre exemplars (surt
per la primavera i per la tardor) és de 32 euros,
amb el conveni quedarà per al nostres socis
només per 24 euros.
Els socis que vulguin acollir-se a aquest
acord han de posar-se en contacte amb l’editorial: revista Les Garrotxes (972 46 29 29 comercial@garrotxes.cat) per formalitzar la
seva subscripció. Quan surti un número nou
de la revista des de l’editorial s’avisarà al soci
que ja pot passar a recollir la seva revista al
local del Centre Excursionista.

La revista Les Garrotxes abraça el territori d’El
Pla de l’Estany, la Garrotxa, la Vall de Camprodon i la Vall de Llémena. Recull la memòria
oral de la gent que hi viu i que hi treballa; també té la intenció d’explicar i intentar preservar
tot el seu ric patrimoni històric i natural. A part
d’altres articles que parlen de la nostra comarca, el nostre Centre i el Centre Excursionista
d’Olot publiquem a cada número dues propostes detallades d’excursions per aquesta zona.
El director de la publicació és el periodista Ramon Estéban i el coordinador de continguts de
la comarca d’El Pla de l’Estany és en Guerau
Palmada. Hi col·laboren entre d’altres Joan
Olivas, Miquel Rustullet, Jordi Galofré, Josep
M. Massip, Joan Anton Abellan, Ernest Costa,
Àngel Vergés, Josep Grabuleda, Xavier Xargay,
Marc Zamora, Pere Duran, Josep Curto i Rosa
Pagés.
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RESUM D’ACTIVITATS
JULIOL 2009
Diumenge 4 i dissabte 5 de juliol:

Excursió de dos dies sortint d’Ull de Ter i passant
pel Circ de Carançà, on es dormirà fent bivac o,
en cas d’anunciar mal temps, en tenda.

Sortida de cloenda de la temporada
2008/2009
Aquest any, anirem a la Cerdanya, al cim del Puigpedrós, de quasi tres mil metres d’altura.

Itinerari: Ull de Ter-Coll de la Marrana-Coll de Tirapits-Coll de Carançà - Carançà, Bassivers- Coll
de Pal- Cabana dels Alemanys, Portella de Mantet, Ull de Ter - Secció excursionisme clàssic –

La proposta és sortir el dissabte quatre de juliol
a primera hora de la tarda, per anar fins al refugi
de Malniu.

SETEMBRE 2009

Diumenge, començarem a caminar en direcció
a l’estany de Malniu, fins a arribar al cim del Puigpedrós, un cim emblemàtic i dels més alts de
Catalunya.
La tornada, la farem per l’anomenat camí normal, fet que ens permetrà fer una volta circular.
- Secció de la Colla del Pa Sucat amb Oli -

Dijous 16 de juliol:
UN VESPRE A ROCACORBA
Uns fan la volta a l’Estany, d’altres fan la volta per
Fontcoberta amb bicicleta... Nosaltres proposem
un passeig a la fresca. Sobre la marxa decidirem
si pugem a Golany o Rocacorba. Iniciarem la caminada des del Prat de Sant Nicolau. Sortida a
les 7 de la tarda de la font de la Puda. Anirem en
cotxe fins a Sant Nicolau. Tornada a casa cap a
les dotze de la nit. Cal que confirmeu assistència. Vocal: Quim Oliver “xari”
- Secció excursionisme clàssic –

AGOST 2009
Dissabte 22 i diumenge 23 d’agost:
VOLTA A CARANÇÀ

Diumenge 20 de setembre:
Sortida al Cap de Creus.
Aprofitarem els darrers dies de l’estiu per anar
de Cadaqués fins al Cap de Creus, resseguint
l’antic camí d’anar a peu. El far ens marcarà el
nostre destí i les oliveres i les cales blaves ens
acompanyaran tot el camí.
Hora de sortida: a les nou del matí, des de l’aparcament dels supermercats, a Banyoles.
- Colla del Pa Sucat amb Oli -

Dissabte 26 i diumenge 27 de setembre:
ENTRE LA CERDANYA I ANDORRA
Excursió de dos dies d’alta muntanya, fent nit
a un refugi lliure o bivac (o en tenda en funció
del temps), amb forts desnivells i motxilla “carregada”.
Itinerari: Estanys de la Pera - Port de Perafita Pic de Monturull - Torre dels Soldats - Pic Ne
gre - Refugi Claror - Refugi de Perafita - Coll de la
Maina - Refugi dels Orris - Port de Setut - Pic de
Sirvent - Pic dels Estanyols - Pic de la Raconada
de la Maina - Estanys de la Pera. Guiatge: Joan
Coll - Dolors Hugas
- 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 del Rector
Propera a l’estany de Banyoles i per sota de l’església de Santa Maria de Porqueres, entre el rec dels Tanyers i la punta Freixenet. És fàcil de localitzar ja que
està senyalitzada des de la carretera de circumval·lació de l’estany. Broc de ferro.
Normalment sol rajar. L’aigua és ferruginosa.

Fonts més properes: font de Can Morgat, font Pudenta, font d’en Saus o del Rajolí, font dels
Tanyers o pou d’en Quim de Ca n’Abellar, font de l’Abeurador o del Castell, font de Torrentmal,
font de Can Pa Beneït, font de la Canova.
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Asseguri el seu cotxe

per menys diners!

 

Assegurança
de cotxes

    
     
  

Àmplies cobertures



    

   
    

 

     

Demani una simulació sense cap compromís a qualsevol oficina.

             
     
      

