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Un itinerari botànic
Per cinquè any consecutiu i dins el actes de la
denominada Setmana de la Ciència, tot i que al
Pla de l’Estany en podríem dir el mes de la ciència, ja que es duen a terme activitats durant tot
el mes de novembre, muntanyencs i astrònoms
hem fet una sortida conjunta, de manera que
mentre uns ens fèiem càrrec de la caminada, els
altres ho fèiem de la part científica.

de Mar, una estàtua de bronze de gairebé dos

En aquestes darrers anys hem fet una triangulació des dels cims de Rocacorba, Puigsacalm
i el Mont (en un intent de recrear una part de
l’experiment científic històric realitzat al segle
XVIII per mesurar la longitud del meridià); l’any
següent, després d’una parada prèvia a l’estany
de Banyoles vàrem pujar a Rocacorba (d’aquesta manera vàrem voler reproduir l’experiment
original fet per Pascal a prop de Clermont Ferran
(França) el 19 de setembre de 1648, entre el
cim del Puy de Dome i un monestir situat al peu
de la muntanya, per tal de mesurar l’altura de la
muntanya mitjançant una columna de mercuri).
A aquesta sortida li va seguir un itinerari geològic
pel Cap de Creus i l’any passat una ruta megalítica per la zona de Roses.

çar aquesta caminada, que vorejant les platges

Quatre sortides, quatre branques de la ciència diferents, i enguany, li ha tocat a la botànica. I, per
dur a terme aquesta fita, què millor que fer una
visita al Jardí Botànic Mar i Murtra de Blanes.
Abans però, i seguint amb el tarannà dels altres
anys, calia fer una petita caminada i per això
calia buscar quelcom a prop, en aquest cas de
Blanes. Al final, es va decidir sortir de l’ermita de
Santa Cristina de Lloret de Mar, una construcció neoclàssica del segle XVIII que al seu interior
té una bona col·lecció d’exvots i de vaixells en
miniatura, i tot vorejant els penya-segats arribar
fins al Monument de la Dona Marinera de Lloret
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metres i mig d’altura, que amb la mà alçada representa una figura femenina, encarada al mar,
en actitud d’acomiadar-se o bé de saludar.
Així doncs, a quarts de deu del matí, després
d’haver esmorzat tot just sota la platja de l’ermita, amb la remor de les onades i el cant de les
gavines, un grup de 21 persones vàrem comende Sa Boadella, Fenals i Cala Banys ens va portar fins al centre de la població. No és una gran
excursió, una hora i mitja com a molt, però sí
que és una passejada d’una gran vellesa paisatgística, ja que permet veure la majestuositat de
la Costa Brava, i pels amants de la fotografia la
veritat és que, si a més a més es té la sort de
gaudir d’un matí com el que vàrem tenir, permet
fer unes fotografies de “postal”.
Després de la caminada, amb un cop de cotxe ens vàrem plantar, a les dotze en punt, a les
portes del Mar i Murtra, on se’ns varen ajuntar
cinc companys més. Era l’hora de començar la
visita guiada.
Fundat fa quasi noranta anys per l’alemany Carl
Faust, en les seves 4 ha. d’extensió, aplega un
total aproximat de 3000 espècies, corresponents
als climes subtropical, temperat i mediterrani
d’arreu del món, a banda, és clar, dels edificis
necessaris per dur a terme les activitats científiques que corresponen a un jardí botànic: hivernacles, vivers, laboratoris, biblioteca,...
En ser una visita englobada dins les activitats de
la Setmana de la Ciència, i com a tal s’havia comunicat als encarregats del Jardí, a banda de les
visites que normalment es fan, en el nostre cas
se’ns va permetre poder visitar aquestes altres

El grup a voramar. Foto J. A. Abellan

instal·lacions, com els hivernacles i vivers, on files i files
de testos arrenglerats i etiquetats ens mostraven plantes
en diferents estats de creixement; o el mateix laboratori,
on vàrem conèixer el cap
d’investigació, al qual, evidentment, no ens vàrem estar
de fer-li diferents preguntes,
sobretot relacionades amb el
genoma i les cadenes hereditàries. I tot això, evidentment
intercalat amb els diferents
hàbitats: des de les Illes Canàries, on vàrem poder veure
la curiosa flor del plàtan, fins
a les pinedes mediterrànies, passant pels àrids
deserts de Mèxic, Xile i Califòrnia, fins als boscos
de bambú, que en menys d’una setmana agafen
unes alçades superiors als tres metres.
La veritat és que va arribar un moment que no
sabies on mirar o què fotografiar, però si ens haguéssim de quedar amb alguna d’elles de bon
segur que a tots ens va captivar la flor de l’anomenada Aristolochia grandiflora, una vertadera
obra d’enginyeria vegetal, una flor del centre i
sud d’Amèrica, de més d’un pam d’amplada,
amb forma de barret de bruixa, i que al seu bell
mig té un forat per on desprèn una olor que
atrau els insectes. Un cop aquests traspassen
el llindar del forat, una filera de pèls retràctils es
posen en marxa, barrant-li la sortida de mane-

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

ra que no li queda més remei que introduir-se
dins del con i anar cap al fons. I no és fins que
arriba a aquest punt, on la planta té las anteres
carregades de pol·len, que els pèls es retiren i
la permeten sortir: la flor ha aconseguit que el
seu aliat s’emporti en el seu cos el pol·len que la
permetrà reproduir-se en una altra flor que tingui
l’òrgan femení madur.
En resum hem de dir que fou una bona matinal
i que, com és costum, va acabar amb un bon
àpat en un restaurant prop de la platja, on vàrem
arribar tot just a temps d’estalviar-nos una bona
mullena, ja que el temps assolellat del matí de
cop i volta es va girar, i al vent li va seguir la pluja,
... però per sort per nosaltres .... ja estàvem ben
aixoplugats.
Joan Anton Abellan i Quim Oliver

Tiquet jove - 20%

Divendres
de 9.30 a 19h
Dissabte
de 9 a 17h
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Vall del Madriu

Tota narració ha de tenir un inici que situï el lloc
i el moment de les principals accions: “És un
dissabte de finals de setembre, arribem fins a
l’aparcament que hi ha sota el refugi dels Estanys
de la Pera. Hi som els habituals, però també hi
ha cares noves. El dia és un pèl fred, però el
sol brilla i ens escalfa, sembla que els núvols de
pluja anunciats al Temps encara no han arribat.
Després d’haver fet un esmorzar molt llaminer
a Martinet, ja estem preparats per carregar les
motxilles i començar la pujada cap als Estanys
de la Pera i el Perafita, un dels primers cims del
dia”. Fet, ja he situat al lector.

Palimpsest *
Som a l’aparcament on ahir vam deixar els cotxes per començar la travessa que ens portaria de
la Cerdanya fins a Andorra. Ara ja hem acabat i
és el moment de recollir i tornar cap a casa, no
sense abans encarregar-me que escrigui el text
pel butlletí del Centre. La meva primera reacció
ha estat de sorpresa i, sincerament, també de
mandra. Tot i així, accepto. Cadascú puja al seu
cotxe, jo al d’en Narcís, també hi vénen l’Àngels
i en Joan M.
De camí cap a casa, entre revolt i revolt, la conversa ens porta a parlar de Literatura i, de sobte, em ve al cap un llibre d’en Bernardo Atxaga
(Obabakoak) que vaig llegir l’estiu passat, on explica què s’ha de fer per poder escriure un conte
en cinc minuts.
Mentre cadascú està engrescat a parlar dels llibres llegits i per llegir, recordo els consells d’Atxaga i començo a pensar en les diferents parts
del text que se m’ha encarregat i de tots els fets
que hi voldria explicar.
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Els revolts de la carretera no s’acaben i la conversa tampoc, surten nous títols i nous autors.
Continuo capficada en el meu text i en el consell
d’Atxaga quan recomana la proximitat d’un diccionari en el moment d’escriure un text (“Dentro
de ese libro está todo, absolutamente todo”). Si
ara fos a casa agafaria el de l’IEC, però no hi
sóc... No tinc diccionari, però sí tinc l’itinerari de
la travessa. L’agafo, el rellegeixo i hi trobo el nom
dels cims, de les valls i dels refugis per on hem
passat. Mica en mica apareix el rastre que el
nom d’aquests indrets m’ha deixat en la memòria i començo a pensar en el nus del meu text,
un fil d’esdeveniments que portaran al lector
fins al punt central de l’acció: “A l’hora de dinar
arribem dalt de tot del Perafita. Tothom aprecia
les fantàstiques vistes i també uns núvols negres
que cada cop són més a prop.”
Torno a fer un cop d’ull a l’itinerari i ara hi llegeixo “Pic Negre”: “Des de la Torre dels Soldats
descendim fins al Pic Negre, coronat pels núvols negres que a l’hora de dinar s’apropaven
feixugament i que ara descarreguen el seu pes
i la seva fúria en forma de pedretes rodones i
blanques. De cop i volta veiem com el pic deixa
de fer honor al seu nom, tot el terra és cobert
per una catifa blanca. Sense treva, continuem
el descens”.
Després del Pic Negre trobo que a l’itinerari surt

el nom del Refugi Claror i és en aquest moment
que em vénen al cap les millors imatges, aquest
darrer nom m’ha donat un fil que sembla no
tenir final: “Continuem el descens, per sort ha
deixat de pedregar i ara ja només cau una pluja
fina. Olor de terra mullada i una vaca solitària
que menja tranquil·lament. Baixem una mica
més i ja es veu la teulada del Refugi Claror. El
cuc de caputxetes vermelles, blaves, verdes,
grogues, grises i negres respira alleujat, ja ha
arribat al seu destí. El refugi ens espera solitari,
amb restes de queviures i una fantàstica estufa
de llenya que ens escalfarà la vetllada”.
Els revolts ja s’han acabat, però no la conversa, cada cop surten més lectures, algunes, fins i
tot, compartides. I dins el meu cap, el fil del text
s’allarga i teixeix un entremat de noves paraules:
“De cop i volta, el refugi sembla un safareig: roba
estesa per tot arreu, esperant l’escalfor de l’estufa que sembla trigarà a arribar; l’eficàcia dels
voluntaris pirotècnics fa figa. Mentre uns quants
continuen capficats en encendre l’estufa, els altres es canvien i preparen un sopar que promet
ser sota la llum de les espelmes. A fora plou una
altra vegada i a dins l’escalfor encara no ha arribat...”
A l’interior el cotxe la conversa no davalla i cada
vegada acumulem més títols de llibres. S’ha fet
fosc sense adonar-me, la negror de fora la finestra em porta una altra imatge de la darrera nit; és
com si cosís un tapís d’anècdotes: “Abans que
arribi la foscor, traiem les espelmes que en Joan
ens havia demanat portar; il·luminaran i donaran
caliu a l’ambient. Tot de fogonets per sobre la
taula que ja desprenen aromes i sabors, el sopar gairebé és a punt. La llum de les espelmes,
els aromes i la bona companyia podrien ser uns
bons ingredients per una vetllada inoblidable
en una contrada de muntanya, si no fos perquè
tothom troba a faltar l’escalfor de l’estufa. Els pirotècnics s’han donat per vençuts. Però, jo no.
M’aixeco i vaig cap a l’estufa: branquillons, encenalls, alguna pinya... Enllestit. Mica en mica

els rostres agafen color i somriuen; soroll de coberts i de plats posen música a la vetllada que
tot just comença”.
El cotxe ja travessa els carrers de Ripoll, malgrat
que l’ambient és fred, encara hi ha gent pels
carrers. Nosaltres continuem engrescats en la
nostra conversa, que sembla no tenir final, com
el fil del meu text. No s’esgoten les nostres lectures, ara una ara l’altra, i les frases no paren
de créixer dins el meu cap, una estira del fil de
l’altra: “Impassibles a la pluja que encara cau a
fora, mengem amb tranquil·litat, gaudint de les
sopes de sobre, viandes d’astronauta. Fins que,
la porta s’obre sobtadament i una dona hi entra
sigil·losament i s’arrauleix en un racó, , com si
no volgués trencar la nostra alegria, prop de l’estufa que crema llenya sense parar. Continuem
sopant engrescadament i ben escalfats. De tant
en tant, les mirades van cap a la misteriosa dona
que continua asseguda al racó, sense dir paraula, com si no hi fos. Ens demanem si és normal
el que fa...”
Arribem a Sant Joan de les Abadesses i penso
en el munt de vegades que hi havia passat, quan
tornava de casa dels pares, i sempre tenia el mateix pensament: ja queda poc per arribar a casa.
Avui, però, capficada en la conversa i en les
paraules que teixeixen el meu text, ni me n’he
adonat. Encara em ronden pel cap les imatges
d’ahir al vespre i les ganes de posar-li paraules: “
Algú s’aixeca per veure què li passa. És ben molla i tremola, no pot ni parlar. La pedregada l’ha
agafada per sorpresa i sense l’equipament adequat; aquesta bona dona ha pujat fins aquí amb
unes sabatilles esportives als peus. I, és clar, ara
en paga les conseqüències. Sopar a mitges. Per
sort l’estufa tira i la Rosario-Remedios no trigarà
gaire a entrar en calor. Ara l’ambient s’ha alleujat
i el seu rostre reprèn forma i color, la sopa i la
xocolata que li hem donat l’han refeta de cop.
Sembla agraïda, tant, que treu un llibre de la
seva motxilla: el Nou Testament. Les nostres mirades s’entrecreuen i ja no entenem res. Som
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Pic Negre

travessa encara hi apareixen altres valls i altres
pics.

en un refugi lliure, a 2200m, una dona arriba en
plena tempesta, xopa fins al moll de l’os, amb un
principi d’hipotèrmia i tot aquest patir per portar
la paraula divina fins a aquestes alçades, peregrinant de refugi en refugi”.
Sortim del túnel de Collabós, en Joan M. i en
Narcís ara parlen d’un llibre que tots dos han
llegit, des del darrera els escoltem encuriosides.
Però jo continuo pensant en la Rosario-Remedios i en el fil de la meva narració, que continua
embolicant-se: “Deu pensar que som una aparició, un miracle. Sort que ens hi ha trobat. Vol
donar gràcies, i no sabem ben bé a qui, si al de
dalt o a nosaltres, perquè comença a llegir uns
versos de la Bíblia. I les nostres cares són de
total escepticisme, jo i la Dolors H. ens mirem: el
que ens faltava. Però, des d’un racó del refugi,
en Joan treu tot de caixes de cançons amb notes
d’oporto, xerès i conyac. Mirades alleujades que
s’entrecreuen, encara podrem salvar la nit. Ara
és el nostre torn: les parets del refugi s’omplen
de sons aguts i greus... “El meu avi...”, “Oh, la
ra lili, oh la ra lilò, cu-cut...”. Somriures i galtes
vermelles. Sí hem pogut salvar el sopar deixat a
mitges”.
Queda poc per arribar a casa, hem agafat el desviament per sortir de l’A-22, pilot i copilot continuen engrescats amb el comentari del llibre, al
darrera escoltem. El viatge en cotxe està a punt
d’arribar al seu destí, tot i que a l’itinerari de la
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Reprenc les paraules d’Atxaga; el final de tot
relat ha de capgirar el fil conductor, és a dir, finalitzar un relat de manera que el lector quedi
desconcertat. I penso que potser el meu text ja
ha trobat el seu final, però si el deixés aquí no
podria parlar del crit que vaig fer en el silenci
de la nit del Refugi Claror i les paraules de consol d’en Xari, ni dels llocs pels quals hem passat
aquest matí, ni dels bolets que hem caçat, ni de
la tardor a la Vall del Madriu, ni tampoc de la
tempesta que ens ha atrapat al final de recorregut i ens ha fet canviar l’itinerari programat,
ni d’aquesta conversa de cotxe que em recorda
els meus temps d’universitat, quan compartia
les lectures amb els companys de classe en el
claustre de la facultat... Però el cotxe tot just
entra a Serinyà, ja som a la porta de casa i he
de descarregar, motxilla, pals, botes i aquest text
que demà al matí enviaré a en Xari.
Montse Ruiz i Ortigosa

* Palimpsest: Un palimpsest és un document
antic reutilitzat.
A l’edat mitjana, els suports per escriure (pergamins, bàsicament) eren cars i difícils de
trobar. Per aquesta raó, quan es considerava
que ja no calia el document s’esborraven, rascant el pergamí fins a treure’n la tinta, i s’hi
tornava a escriure al damunt.
Com que el procés d’esborrar era difícil i pesat, de vegades no es completava adequadament, sigui perquè es deixaven parts sense
esborrar, sigui perquè quedaven restes del
text antic que encara es podien llegir. Per
aquest motiu, és possible que, encara que no
es pugui saber el contingut exacte, es pugui
identificar el tipus de document que era (una
llista d’inventari, per exemple) o fins i tot
reconstruir-lo si el text és conegut per altres
fonts (per exemple, un passatge de la Bíblia).

V Travessia d’Olot a Banyoles
Diumenge dia 8 de març. A les set del matí ens
concentrem a l’olotí parc de les Móres, disposats a encetar la nostra travessia anual. Som 68
excursionistes de colla i gaudirem d’un dia esplèndid, gairebé sense un sol núvol en tota la jornada. Agafem la carretera del Triai i seguim cap
a la pujada del Gegant, prou coneguda d’anteriors travessies. Amb les primeres llums del matí
desfilem per Bellpuig, cal Cucut, antic hostal,
la Casica, la Fullaca i el Castanyer. Més enllà
continuem per la carretera vella d’Olot a Santa
Pau, que en aquest tram mostra els efectes de
la catastròfica nevada del dia de Sant Esteve.
Deixem de costat can Toca i can Fortet i seguim
cap a can Batet, però abans d’arribar a aquesta
masia, que ens donaria accés a la Fageda d’en
Jordà, trenquem cap als aparcaments de l’àrea
de can Serra, que trobem pràcticament buits.
Poc més enllà de can Serra deixem la carretera
vella i agafem un bonic camí, molt ben estassat
després de la nevada, que ens porta a la carretera de cal Gueny, can Genís i la Pomereda,
cases construïdes als peus del gegant de la rodalia, el Croscat. Voregem la base del volcà en
direcció al pla de Maçandell i seguim cap a pla
del Torn, masia bastida al llavi del preciós cràter
d’un volcà molt més antic. Una carretereta ens
permet continuar cap a Martinyà, dominant en
tot moment l’enfondit pla de les Forques. Aquest
tram, que frega els 620 metres d’altitud, és el
sostre del nostre itinerari.
A partir de Martinyà seguim la carretera asfaltada que baixa cap al pla de Terraprim i la vall de
Sant Martí, paratges vestits d’un verd immaculat. Un bon grapat de globus sobrevolen la veïna
muntanya de Sant Julià del Mont. Deixem a la
dreta tot un seguit de masies, la Torre, Bassedes, can Barraca i ca n’Oix, i anem a l’abundosa
font del Consol, una de les que drena els ca-

bals recollits en les planes endorreiques creades
per les erupcions volcàniques. Pocs metres més
enllà trobem un cuidat veïnat, el carrer de Can
Mascou, que modernament ha adoptat el nom
de la font. A la seva sortida agrupem la colla.
La carretera segueix cap a Sant Martí Vell, deixant a esquerra i dreta les del veïnat de les Feixes
i del poble de Santa Pau. L’església, una bonica
construcció d’estil romànic dels segles XII-XIII,
és emplaçada en un serradet, que nosaltres deixem de costat. Un altre vial baixa a can Coderc
i continua cap al molí Nou. Abans d’arribar-hi
esmorzem en un prat, ben a prop de la cabalosa
font Fresca, invisible des del nostre camí.
A un quart d’onze tornem al nostre itinerari. Poc
més enllà del molí travessem el riu Ser i pugem
a trobar la carretera GI-524, però no l’arribem a
trepitjar. Un altre vial ens permet de continuar
cap a tot un seguit de masies, can Formiga, can
Gasparic o l’Hostal Vell i la Carreteria, donant
de passada una fugissera ullada a la pedra del
Diable, menhir de basalt, l’únic del seu tipus de
la comarca de la Garrotxa i un dels primers publicats a Catalunya, l’any 1872.
Un magnífic camí enllosat baixa a travessar novament el riu Ser. Ho fa pel pont de la carretera
de can Batlle, a les envistes de l’espectacular
salt de la Font Fresca i les seves gorgues. Més
enllà planegem cap al molí de can Batlle, destinat en els seus darrers anys de funcionament a
la producció d’electricitat. El camí ressegueix el
marge esquerre del riu fins a trobar la carretera
asfaltada de Rocacorba. La seguim cap a la dreta, creuant el riu per un pont modern. A l’altre
costat el camí continuava cap a dues masies, els
Casals i can Bodega, però des de fa anys cal
donar la volta per la Camància, l’antic hostal del
poble del Sallent. Així ho fem.
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Parada al Santuari del Collell

l’arc triomfal. A principis del XVIII l’edifici fou
completament reformat, però sortosament es
varen conservar notables restes dels seus predecessors, que es poden apreciar molt bé des
del cuidat cementiri. Hi dediquem una detinguda visita abans de continuar la nostra caminada.

L’església parroquial de Sant Vicenç del Sallent,
consignada en un document de l’any 878, és el
centre del reduït nucli urbà. De l’edifici d’estil
romànic només es conserven la nau i uns interessants relleus, del segle XII. Al seu voltant,
mitja dotzena de cases dibuixen un carrer i una
recollida placeta, a on fem una breu aturada.
Un camí antic ens permet de baixar al ruïnós
molí de ca la Paca. Travessem la riera de Samariu, prou neta i cabalosa, i anem a parar a
la carretera del Torn, asfaltada fa quinze anys.
L’hem de seguir al llarg de dos quilòmetres i mig.
Mentrestant podem guaitar la Torroella, masia
ornada per una aulina monumental i centre
d’una notable explotació ramadera, i la Patunya,
petita masoveria. Més enllà creuem el riu Ser
per un passallís, davant per davant del Molí i la
casa de Gibert. Després de contemplar alguns
dels paratges fluvials més bonics de tota la comarca, deixem el vial modern i tornem al vell
traçat, que porta directament a la plaça del Torn.
Hi arribem a les dotze del migdia i ens hi espera
un magnífic vermut, gentilesa dels companys de
Banyoles i Mieres.
L’església de Sant Andreu del Torn és una de
les construccions més antigues i interessants del
romànic garrotxí. Documentada l’any 977, conserva l’àbsida del primitiu temple pre-romànic,
convertida en sagristia. La torre–campanar, de
planta quadrada, fou aixecada el segle XI sobre
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El camí del Collell travessa el Merdançà, ben
poc cabalós, al costat d’una palanca que fa pensar en riuades d’una certa consideració. Més
enllà s’enfila mandrosament per darrera de dues
masies, el mas Giralt i Vilallonga, abans d’arribar a l’oratori dedicat actualment a la Verge del
Collell. Després d’una curta aturada continuem
fins a arribar a l’esplanada del santuari.
El santuari de Santa Maria del Collell és documentat l’any 1198, com a priorat benedictí depenent de Sant Pere de Besalú. A finals del segle
XV es va convertir en un concorregut santuari i
l’any 1852 s’hi va establir un seminari col·legi
diocesà. L’església vella és un edifici de transició
del romànic al gòtic, envoltat per edificis posteriors. L’any 1952 va ser consagrada la monumental església nova, que podem visitar just quan
acaba la missa. La imatge de la Mare de Déu és
de la segona meitat del segle XII.
El santuari és en terres de la Garrotxa, però les
instal·lacions esportives annexes ja són al Pla de
l’Estany. La devoció supera els límits comarcals i
abasta tot el bisbat.
Sortim del Collell per una carretera que voreja
les pistes d’esports. Passem per les migrades
ruïnes de can Soler, deixem a l’esquerra el vial
que pujava a Sant Feliu de Ventatjol, capella
sufragània de la parròquia del Torn, desapareguda fa una dècada, i seguim cap a la Cadamont.
Un cop en aquesta panoràmica masia agafem
un camí carreter que enceta una forta davallada
cap al fons de la bonica vall de Sant Miquel de
Campmajor, però abans d’arribar-hi, a les dues
del migdia, dinem a la vora d’un camp, a ple sol.
Un cop tips, fem les fotografies de grup i tornem
al nostre itinerari. Aviat arribem a la carretera del

veïnat de Roca i la seguim cap a la dreta. Més
endavant baixem a travessar el riu Tort i encetem una pujada, per carretera, que ens porta a
la Caseta i a les ruïnes de Guixeres. El camí antic tenia un trajecte molt més directe. Un cop al
collet de Guixeres escollim la carretera que continua cap a can Soler de Merlant, masia dedicada al turisme rural. Poc abans d’arribar-hi deixem de costat la seva font, molt ben aparellada.
El lloc de Merlant és documentat l’any 979 i l’església, bastida a tres-cents metres de la casa i
dedicada a Sant Quirze i Santa Julita, és una
construcció d’estil romànic del segle XIII, molt
ben conservada. Malauradament, no hem pogut
aconseguir les claus i no en podem visitar l’interior. Al seu voltant hi fem una breu aturada, per
agrupar la colla.
La carretera segueix cap a can Gallifa, notable
masia amb capella annexa, i la riera de Rodeja
o de Merlant. A l’altre costat ens hi espera la
darrera pujada del nostre itinerari, sortosament
prou suau i no massa llarga. Un cop als Quatre
Camins, deixem el que ens portaria a Sant Miquel ses Vinyes i Serinyà i escollim el vial que
s’endinsa en la urbanització Caselles d’Avall, que
envolta l’antic veïnat de Santa Eugènia. Un bon
camí ens permet de baixar cap a can Bosc i la
vora de l’estany de Banyoles, defugint l’asfalt.

La volta al llac, sempre plaent, clou la nostra
caminada. A les set tocades de la tarda, dotze
hores després d’haver sortit d’Olot i encara amb
llum de dia, arribem a la Draga. És l’hora dels
comiats i també de començar a estudiar la propera travessia.
Kim Agustí
Horaris de la travessia
D’Olot (parc de les Móres) al pla de Maçandell i
el carrer de Can Mascou .............. 2h 07 min.
Del carrer al Sallent . ..................... 1h 05 min.
Del Sallent al Torn ........................ 1h 04 min.
i el santuari del Collell
Del Collell al collet ........................ 2h 04 min.
de Guixeres i Merlant
De l’església de Merlant ............... 1h 54 min.
a Banyoles (la Draga)
Total ............................................ 8h 14 min.
Termes municipals d’Olot, Santa Pau, Sant Ferriol, Sant Miquel de Campmajor, Porqueres, Serinyà i Banyoles.
Bibliografia
Catalunya Romànica, volums IV i V, Fundació
Enciclopèdia Catalana, 1990 i 1991.

Trescadors i trescadores que van fer la travessia
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Islàndia, per què no?
Sí, com sospiteu, fa fred i mal temps i de vegades empitjora, però, cada mitja hora surt el sol,
un bon anorac és un tresor.
Pots aparcar al carrer principal, no tanquen les
portes ni les bicis, els ànecs passegen despreocupats i els pares no pateixen perquè algú aixafi
les criatures quan juguen fora. Diuen que els
preocupen els accidents però pots fer dotzenes
de quilòmetres sense creuar-te amb cap vehicle.
Europa i Amèrica (les plaques tectòniques) es
troben allà, pots posar un peu a cada continent.
A sota terra hi ha quelcom inquietant. Arreu hi
ha esquerdes que fumegen, aigua que vull, pudor de sofre, tot crema, fins i tot hi ha estanys a
una temperatura ideal per banyar-se tot l’any. Un
dia ens quedarem sense Islàndia.
Volcans, a pilons: petits, grans, unifamiliars, actius, semiactius, apagats, semiapagats i a punt
d’encendre.
Geiser és l’única paraula islandesa coneguda arreu del món. No és només casualitat.
Cascades, a cents, impactants, amb arcs de
Sant Martí incorporats, de les més grans i caba-

loses d’Europa. Sovint s’hi arriba per un corriolet,
sense baranes ni guixetes a l’entrada.
A partir de 800 metres el gel ho cobreix tot. Les
geleres es despengen muntanya avall fins a tocar el mar, on dotzenes d’icebergs suren al seu
aire i les foques neden entre ells.
Balenes, moltes, allò és casa seva. De pufins,
igual que nosaltres, són 7 milions, 20 per a cada
islandès i guiri. D’aquests últims n’hi ha més que
nadius i els catalans en som majoria.
El verd i el negre i el blanc estan presents en
totes les seves games, combinant molt bé.
Si t’agrada anar de compres amb les sabates de
taló, no hi vagis.
Si t’agrada fer el cafè en una terrasseta i veure
passar la gent, no hi vagis.
Si t’agrada torrar-te al sol, no hi vagis.
Si t’agrada sentir l’aire fred, entrant dins els pulmons, i gaudir de la natura com mai no hagis ni
imaginat, agafa les xiruques i vés-hi, és el teu país.
No vàrem ni pujar el pic més alt, ni fer el trekking
més espectacular, ni veure més de 10 pufins
junts, però ens vàrem enamorar...

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 Secció Vertical
es mou
La veritat és que aquest any la secció vertical
no para. El gener se’n varen anar a Mali, i resulta que aquest setembre i octubre han anat a
Amèrica, a Califòrnia, més concretament al Parc
Nacional de Yosemite i llavors a un altre lloc anomenat Indian Creec.
Vam fer un grapat de vies. Podeu consultar al
bloc de la secció vertical, on en Xicu ens va fer
un diari dels 15 dies que ell va estar amb nosaltres (malauradament va haver de marxar abans
que els altres per qüestions de feina). Ho trobareu a la pàgina web del centre, clicant sobre
l’enllaç de la secció vertical.
Amèrica, què us en podem explicar? tot és tan
gros allà… El menjar, de mides estratosfèriques
(demanaves una beguda de cola “gran” i et donaven una galleda plena de beguda i glaçons
que et durava tota la tarda). Els cotxes (menys
els que vàrem llogar nosaltres que, una vegada
carregats els petates, hi vam haver d’entrar amb
calçador) eren molt grossos. Els arbres immensos, t’enganyaven amb les mides de les parets.
Tu miraves una paret de lluny i deies: “és petita, mira fins on li arriben les copes dels arbres,
però és clar, si l’arbre feia 60 m llavors la paret
ja recuperava el seu títol de “quina senyora paret”. Heu de pensar que aquí a Yosemite hi ha
una paret d’escalada que fa 1000 m! Aquesta
paret, que anomenen El Capitán, de la secció
vertical sols la va poder pujar en Xavi Aupí. En
Berenguer i en Quim (amics de la secció vertical
que van viatjar amb nosaltres) també van arribar
al cim, juntament amb un altre noi de Bna. I la
resta de l’equip hi vam fer uns quants intents,
però com tot és gran aquí, les cues per entrar a
les vies d’El Capitán també eren molt grosses, i
amb aquesta i forces excuses més que podríem
posar-hi deixarem el tema El Capitán.

Per als i les que no vam poder pujar no tindrem
cap altre remei que tornar-hi un altre any, quina
llàstima, oi? Ja us avisarem amb temps perquè
ens pogueu acompanyar.
I saltarem a Indian Creec. Aquí no hi ha arbres
de 60 m ni parets de 1000 m, però és el paradís de les fisures. L’escalada té un caire esportiu
(moltes de les vies no feien més de trenta metres) però alhora clàssic (no estaven equipades).
Les vies d’Indian Creec tenen reunions, però te
les has d’anar equipant tu. Era molt interessant
perquè t’obligava a fer amics. M’explico: una via
de trenta metres que tingui una amplada x necessita molts “friends” del mateix número. No
pots pujar amb 3, i com que la gent no sol tenir
massa “friends” del mateix número repetits llavors has de parlar amb la gent del teu voltant
perquè et deixin el màxim nombre possible de
“friends” com el que tu necessites. I tot i el nostre baix nivell d’anglès, encara ens en vam sortir
prou bé.
L’escalada en fisura requereix una tècnica totalment diferent al que estem acostumats/des.
Del nostre grup hi va haver qui se’n va ensortir
de seguida i hi va haver qui li va costar un xic
més. Però tothom estava d’acord a l’avió, quan
ja tornàvem cap a casa, que hi havíem de tornar
algun altre dia perquè tot i les dificultats ens havia agradat molt. Va, ja està decidit, hi tornarem i
tu també vindràs amb nosaltres, què et sembla ?
Pels que no saben què és un “friend”, és una
assegurança no fixa. És a dir que tu el col·loques
(majoritàriament en fisures, també pot cabre
en algun forat) i llavors el teu company hauria
de poder treure’l per continuar utilitzant-lo més
endavant. Si tens ganes de saber més sobre escalada i “friends”, posa’t en contacte amb l’EMCEB: escolamuntanyaceb@plaestany.net
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ACTIVITATS - LES NOSTRES SECCIONS
Amics de
Sant Aniol
REUNIÓ PEL REFUGI DE SANT ANIOL
El dia 2 d’octubre de 2009 els Amics de Sant
Aniol d’Aguja (components de l’Associació Terra
Aspra de Montagut i del Centre Excursionista de
Banyoles) ens vam reunir al local de la Colla de
Caçadors de Montagut, que gentilment ens van
cedir per l’ocasió. Érem un total de 19 persones.
El motiu de la reunió era establir unes bases,
una declaració d’intencions, per poder ajudar a
dur a terme el Refugi de Sant Aniol. Deixar clar
el perquè el volem i com ens sembla que hauria
de ser i de funcionar. Us en fem un petit resum.
Volem el refugi:
- Per recuperar un edifici històric (declarat BÉ
CULTURAL D’INTERÈS LOCAL) i que també forma part del paisatge rural de Sant Aniol.
- Ha de ser un refugi guardat. Això permetria un
millor control de la zona.
- No ha de ser un “hotel” sinó un refugi clàssic
per a excursionistes. Sense luxes.

tats, que ja fa molts anys que treballem per la
zona, és bàsica per la bona salut del projecte.
Aquestes serien les bases principals que promourem i defensarem d’ara endavant. En properes edicions d’aquesta revista publicarem
aquestes bases en detall. També us anirem informant de totes les novetats als respecte.

Secció
excursionisme clàssic
GENER
Diumenge 24

PODALLADA
Matinal de treball a Rocacorba, Sant Aniol o potser algun tram de camí que es farà servir per
la propera travessia de Banyoles a Olot. Anirem
a on convingui més. Tindrem més informació la
setmana abans.

- Una seu per amants de la muntanya i la natura.
Als peus del Sender de Gran Recorregut (GR11)
que travessa els pirineus .

Si hi voleu col·laborar poseu-vos en contacte
amb el vocal: Quim Oliver “xari”

- El refugi s’ha de fer respectant totes les normes
de seguretat i de respecte al medi ambient. De cap
manera ha de perjudicar l’entorn, ans al contrari.

FEBRER

- Ens agradaria que la gestió de les obres i del
funcionament del refugi anés a càrrec de l’Ajuntament de Montagut, Consorci de l’Alta Garrotxa, Associació Terra Aspra de Montagut, Centre
Excursionista de Banyoles i Grup Excursionista
“Peu Alegre” de Sant Llorenç de Cerdans. Perquè creiem que la unió de totes aquestes enti12 Centre Excursionista de Banyoles

Diumenge 7

EL GUILAR i CASTELL DE
MONTPALAU
Ja és tradicional que, els companys de Besalú,
en Quim Roura i en Josep Gómez, ens preparin
una excursió. Enguany ens faran descobrir un

indret ben poc conegut: la riba dreta del Fluvià
entre Argelaguer i Sant Jaume de Llierca. Excursió de tot el dia.
Itinerari: Argelaguer- Molí Nou- el Guilar- Ca
n’Abulí- el Turrós- castell de Montpalau- central
Elèctrica- Sant Jaume de Llierca- Morató- Argelaguer.

morzador- El Pinell de Brai.
Cal apuntar-se a la secretaria del Centre fent
una paga i senyal de 15 euros per poder fer la
reserva de l’allotjament. La data límit per fer la
inscripció és el dia 27 de gener. En cas de tenir
limitacions d’allotjament es respectarà l’ordre
d’inscripció

Guies: Quim Roura i Josep Gómez. Vocal: Quim
Oliver “xari”.

Vocals: Josep Casals- Quim Oliver “xari”

Dissabte 27 i diumenge 28

MARÇ

ESCENARIS DE LA BATALLA DE
L’EBRE (TERRA ALTA)
Més enllà de l’Ebre, abans d’entrar a les espanyes, hi ha una terra invisible als ulls que busquen els Ports a l’horitzó; una terra on la llibertat
es va lluitar pam a pam, on el vent revela secrets
del sacrifici d’alguns dels nostres avis; una terra
de pobles bombardejats i buscadors de metralla,
de trinxeres recuperades i memorials de la pau;
una terra on es tem que els molins de vent despertin els morts no enterrats; una terra de cellers
delicats i vins aspres, ... Més enllà del riu hi ha
els escenaris de la Batalla de l’Ebre, les serres
de Pàndols i Cavalls, i ens hi volem passejar per
conèixer i recordar.
Ens acompanyaran en aquest descobriment els
amics de l’associació “El Pi del Broi”, d’El Pinell
de Brai. El dissabte migdia, després d’instal·larnos i trobar els nostres amfitrions, podrem visitar
el celler modernista d’El Pinell, provar i comprar el seu vi. A la tarda mirarem de fer visites
acompanyades pel poble vell de Corbera d’Ebre,
el memorial de Les Camposines, i altres indrets
d’interès sobre la Batalla de l’Ebre. I el diumenge, l’excursió per les serres de Pàndols i Cavalls.
Itinerari: Les Llobes- barranc de Cavalls- barranc de Corbera- basseta del Corb- Punta Alta(
Monument a la lleva del Biberó)- serra de Pàndols- Santa Magdalena- collet de la Salve- l’Es-

Diumenge 7

XIV MARXA 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
compte amb diferents punts d’avituallament entre els quals hi ha un bon esmorzar. L’itinerari
d’aquesta edició ens portarà fins a l’impressionant cingle de Bistoltes, a la zona de Sadernes.
Els interessats passeu per secretaria durant la
setmana anterior perquè tindrem la programació
més detallada.

Diumenge 14

VI TRAVESSIA DE BANYOLES a OLOTRUTA del TELÈGRAF ÒPTIC
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.
Completem la tercera volta de les travessies Olot
a Banyoles i viceversa. Si l’any passat vam baixar a Banyoles enguany toca tornar cap a Olot.
Sempre procurant que l’itinerari sigui el màxim
de diferent d’edicions anteriors. Aquesta vegada
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un ingredient ben especial que ens enllaçarà les
antigues torres del telègraf òptic. També la podríem anomenar la ruta de les tres torres.
Recordem que es tracta d’una caminada molt
llarga, amb pujades acumulades. Cal estar entrenat. Hores efectives de marxa: 8h 30 min. Hi
haurà la possibilitat d’escurçar-la començant a la
creu de Rodeja o bé acabar a Can Serra. Aviseu
amb antelació per poder fer la reserva d’autocar.
Com a molt tard el dimecres dia 10 de març. Cal
fer la inscripció a la secretaria del Centre.

Secció colla de
pa sucat amb oli
GENER
Diumenge 24

SORTIDA GLAÇADA (si fa fred) a
la riera d’Estiula (Ripollès)

Itinerari: estany de Banyoles- creu de Rodejatorre de Can Ginestar- Santa Quitèria- MieresSantuari dels Arcs- Santa Pau- Santa Llúcia- torre del Croscat- Can Serra- Olot.

Aquesta sortida ens durà a conèixer una nova
zona del país, la que toca al Rasos de Turbau. És
un recorregut que ens ha de permetre caminar
per sobre les gorgues de la riera, veure els saltants glaçats, etc, enmig d’una pineda...

Vocals: Kim Agustí- Joan Pontacq- Quim Oliver
“xari”.

FEBRER
Diumenge 21

PASSEJADA PEL CINGLE DE
BISTOLTES.
APLEC DE SANT BERNAT DE
MENTHON AL SANTUARI DE LA
MARE DE DÉU DEL MONT
Dissabte 13 de Març

Un racó de l’alta Garrotxa, on sembla que el
temps no hagi passat. Passarem per un parell
d’ermites –Gitarriu i Sant Grau d’Entreperes- per
cases de pagès perdudes enmig del bosc i, per
la cinglera de Bistoltes.

A les 8,00 h Sortida a peu des del Centre Excursionista fins el Plà de Solls. (El dinar es concretarà uns dies abans de la sortida)

Hora i lloc de sortida: a les nou del matí, des de
l’aparcament dels supermercats.  

A la tarda arribada al Pla de Solls

MARÇ

Acampada i sopar de germanor (sopa de pastor)

Diumenge 14 de Març
A les 11,00 h Sortida del Pla de Solls fins al
Santuari del Mont.
A les 12,00 h Missa a càrrec del Mn. Enric Sala
A les 14,00 h Al Pla de Solls, dinar de Germanor; i tot seguit música amb els “pescadors de
Sant Aniol”
14 Centre Excursionista de Banyoles

Diumenge 21

SORTIDA AL MATAGALLS
Cim emblemàtic del Montseny i de tots
els excursionistes.
Començarem a caminar a tocar la font de Sant
Bernat, en direcció cap al coll Pregon –cruïlla de
camins-, i amb un petit esforç, el cim.

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.

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
Tal com estava previst, el passat dia 5 d’octubre
es va iniciar el curs 2009/2010 de la nostra Escola
amb una més que satisfactòria inscripció d’alumnes en els diferents tallers, concretament en el de
pintura es va completar totalment el topall de 20
alumnes que la professora havia requerit.
En la 2a quinzena del proper mes de gener es
començarà el curs d’iniciació del taller de Bonsai
per a, durant els mesos de febrer i març, desenvolupar el de perfeccionament.

Secció
de Fotografia
Com cada tardor, el passat 8 de novembre es
va fer una sortida fotogràfica amb una colla de
socis de la nostra secció. El matí no tenia caire
que fes sol, però aprofitàrem per fer fotos amb
núvols magnífics i a mesura que les hores anaven passant s’anava aclarint. Ens passejàrem
per tot el poble buscant racons i carrers per
fotografiar, com el passeig marítim, l’església...,
després d’una bona passejada va arribar l’hora de dinar, on disfrutàrem d’una bona estada
ben distesa comentant les fotos que havíem
fet durant el matí. Després del dinar alguns
van tornar cap a casa i altres ens arribàrem
a Port Lligat per poder fer alguna foto més.
El dia ja és més curt i tornàvem tot seguit a Banyoles.

Pel que fa al 12è Clics de Fotografia, serà durant els
mesos d’abril-maig 2010 que es farà aquest curset.
Hem d’esmentar que durant els dies de la passada Festa de Sant Martirià va tenir lloc la tradicional Exposició de Treballs de l’Escola de Belles
Arts, les dues presentacions, tant de Pintura
com de Ceràmica, demostrant l’alt nivell d’aprenentatge per part dels alumnes.
També cal recordar que aquest any l’Exposició
es va fer a la Sala d’Actes del Centre, que un cop
reformada s’ha convertit en una Sala Polivalent a
on s’hi podran desenvolupar tant conferències i
projeccions com exposicions de tota mena.
Els que varen visitar l’esmentada mostra varen
quedar gratament sorpresos tant per la qualitat
de l’obra exposada com per l’aspecte i bones
condicions que reuneix el local.
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal Escola de Belles Arts

NOTES:
- La propera sortida, si no hi ha novetats, serà el
dia 28 de març del 2010, de totes maneres ja us
anirem informant.
- Els clics de fotografies estan programats per fer
durant els mesos d’abril i maig 2010, els dijous a
les 9 del vespre, a la sala del Centre. S’informarà
amb més detall més endavant.

BONES FESTES.
Jaume Vilalta
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L’escola de muntanya oferta per aquests mesos
un curs d’alpinisme nivell 1 i un curs d’alpinisme nivell 2. Interessats o interessades mireu la
pàgina de l’escola, l’enllaç el trobareu a la pàgina
web del centre.
De cares a la primavera, a partir del mes d’abril
tindrem un nou curs d’escalada nivell 1 i posteriorment un curs d’escalada nivell 2.

Audiovisuals
GENER 2010
Divendres 29

ALOHA, HAWAII
El 50è estat dels poderosos Estats Units d’Amèrica, situat en zona tropical septentrional al bell
mig de l’oceà Pacífic, és un festival d’onades i
surfers” a l’illa de Maui; un paradís pels amants
dels volcans en erupció a l’illa de Hawaii; una
oportunitat per fer-te passar per en “Tomas
Magnum” a la platja de Waikiki a l’illa d’Oahu, o
simplement, un indret on els galls salvatges fan
que puguis prescindir de despertadors a l’illa de
Kauai, o l’illa jardí.
T’hi apuntes a donar un cop d’ull?
Doncs si és així, sigues puntual, a les 22 h del
divendres 29 de gener del 2010, a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles. Ah, i
com sempre s’ha fet, porta una mica de gana,
que la “wahine” Fina us delectarà amb algun
tastet de “humuhumunukunukuapua’a”.
A càrrec de Jordi Cruells i Fina Vila
A les 10 del vespre, a la sala d’ Actes del Centre

Ressenyes de les vies que vam obrir a Mali

Divendres 26

ETIOPIA
Per la Maria de Genover i en Pia Lagares
A les 10 del vespre, a la sala d’ Actes del Centre

MARÇ 2010
Divendres 19

FEBRER 2010

ISLÀNDIA

Divendres 12

Reportatge d’un viatge al país del gel, del foc,
dels dies sense fi i el verd infinit.

L’AVENTURA DE LA SECCIÓ
VERTICAL A MALI
D’ara fa un any. L’audiovisual és fet per nosaltres
mateixos, casolà…
A les 10 del vespre, a la sala d’ Actes del Centre
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No vàrem ni pujar el pic més alt, ni fer el trekking més espectacular, ni veure més de 10 pufins junts, però ens vàrem enamorar...
A les 10 del vespre, a la sala d’ Actes del Centre

Informacions de secretaria
Inauguració del Refugi
El proper dia 28 de Desembre a les 8 del vespre i amb l’asistència d’autoritats locals i comarcals
així com de membres de l’Observatori Fabra de Barcelona, tindrà lloc la inauguració del Refugi amb
cúpula per l’observació d’astres, que s’ha pogut construir gràcies als Fons Europeus “CUFIR” i a
patrocinadors particulars, en l’indret anomenat Puig de les bruixes de La Mota, terme municipal de
Palol de Revardit.
Es servirà un refrigeri per tots els assistents i tot seguit tindrà lloc una sessió d’observació d’astres amb
el telescopi instal·lat a l’esmentada cúpula, a càrrec de tècnics de l’Observatori Fabra de Barcelona.
Us hi esperem

Resum de l’assemblea general de socis del 09-10-09
El passat dia 9 d’octubre, 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.

da i que s’han publicat en el diversos butlletins
de l’any; així mateix, féu esment dels projectes previstos per a la propera temporada i dels
que s’informarà convenienment en el butlletí
corresponent.

L’Assemblea fou presidida pel President En
Lluís Juan Garganta.

Al mateix fet, l’Assemblea ratificà la nova JUNTA DIRECTIVA, pel proper mandat de quatre
anys, i és la següent:

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 2008/2009 i el Pressupost per a la
temporada 2009/2010. Els detalls, tan de l’un
com de l’altre, estan a disposició del Socis que
vulguin tenir-ne coneixement, a la Tresoreria
del Centre.
Degut a la crisi econòmica, que gairebé tothom
coneix i sofreix, l’Assemblea pren l’acord de
mantenir les mateixes quotes de soci de l’any
passat, o sia: individual, 21 € i familiar, 42 €.
El President féu un repàs de les activitats que
s’han dut a terme en el decurs de la tempora-

President, Lluís Juan Garganta; Vice-President
1r, Salvador Coll Comerma; Vice-Presidenta
2a, Dolors Hugas Casademont; Tresorer, Joan
Pontacq Seguranyes; Secretari i Vocal Filatèlia, Lluís Pagès Corominas; Vocal Aplecs, Rosa
Coll Dueñas; Vocal Escola de Muntanya, Anna
Coll Hugas; Vocal Manteniment Casa, Joan
Corominas Saulina; Vocal Familiars, Rafel Cros
Verdaguer; Vocal Belles Arts, Rafel Cuenca
Juncà; Vocal Alta Muntanya, Josep Grau Prat;
Vocal Excursionisme, Joaquim Oliver Tarradas;
Vocal Edició Butlletí, Jordi Quera Puigcercós;
Vocal Biblioteca, Joan Surroca Ortiz; Vocal Fotografia, Jaume Vilalta Feixas.

Llicències federatives 2010
Tornem a recordar-vos la nota que aparegué en el butlletí anterior, sobre la conveniència de renovar la llicència federativa per a l’any 2010.
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RESUM D’ACTIVITATS

GENER 2010
Diumenge 24
PODALLADA

A les 10 del vespre, a la sala
d’Actes del Centre
Diumenge 21

Matinal de treball Rocacorba, Sant
Aniol o potser algun tram de camí
que es farà servir per la propera
travessia de Banyoles a Olot. –
Secció bojos pel podall -

PASSEJADA PEL CINGLE
DE BISTOLTES.
Hora i lloc de sortida: a les nou del
matí, des de l’aparcament dels
supermercats.
- Colla del Pa Sucat amb Oli –

Diumenge 24

Divendres 26

SORTIDA GLAÇADA a la
riera d’Estiula (Ripollès)

AUDIOVISUAL
“ETIÒPIA”
Per la Maria de Genover i en Pia
Lagares
A les 10 del vespre, a la sala d’
Actes del Centre

- Colla del Pa Sucat amb Oli Divendres 29
AUDIOVISUAL
“ALOHA, HAWAII”
A càrrec de Jordi Cruells i Fina Vila
A les 10 del vespre, a la sala d’
Actes del Centre

FEBRER 2010
Diumenge 7
EL GUILAR i CASTELL DE
MONTPALAU
Ja és tradicional que, els companys de Besalú, en Quim Roura i
en Josep Gómez, ens preparin una
excursió.”.
Secció excursionisme clàssic –
Divendres 12
AUDIOVISUAL
“L’AVENTURA DE LA SECCIÓ
VERTICAL A MALI”
D’ara fa un any. L’audiovisual
és fet per nosaltres mateixos,
casolà…

Dissabte 27 i diumenge 28
ESCENARIS DE LA BATALLA
DE L’EBRE. (TERRA ALTA)
Cal apuntar-se a la secretaria del
Centre fent una paga i senyal de
15 euros per poder fer la reserva
de l’allotjament.
- Secció excursionisme clàssic –

Dissabte 13 i Diumenge 14
APLEC DE SANT BERNAT
DE MENTHON AL
SANTUARI DE LA MARE DE
DÈU DEL MONT
A les 8:00 Sortida a peu des del
Centre Excursionista fins el Plà
de Solls.
– Secció d’ Aplecs –
Diumenge 14
VI TRAVESSIA DE
BANYOLES a OLOT- RUTA
del TELÈGRAF ÒPTIC.
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.
- Secció excursionisme clàssic –
Divendres 19

MARÇ 2010

AUDIOVISUAL
“ISLÀNDIA”
Reportatge d’un viatge al país del
gel, del foc, dels dies sense fi i el
verd infinit.
A les 10 del vespre, a la sala
d’Actes del Centre

Diumenge 7

Diumenge 21

XIV MARXA POPULAR DE
MONTAGUT
Un any més, us anunciem aquesta
caminada popular organitzada
pels companys de l’Associació
Terra Aspra, de Montagut..
- Secció excursionisme clàssic –

SORTIDA AL MATAGALLS,
cim emblemàtic del Montseny i de tots els excursionistes.
Hora de sortida: A les nou del
matí, des de l’aparcament dels
supermercats, a Banyoles.
- Colla del Pa Sucat amb Oli -

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 Vilar
A tocar el Serinyadell i
just sota la resclosa del
Vilar. Uns graons de pedra baixen a la font des
del camí que flanqueja
el torrent. Arranjada per
Felip de Can Solanes.
Actualment no sol rajar.
Broc de ferro, cobert
de carrall, que surt de
la boca d’una cara de
pedra treballada per en
Felip.

Fonts més properes:
El Viver, les Deus de la
Mina, font de les Coves,
font d’en Caça.
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