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1r Premi Concurs Fotogràfic Barri Vell
de Banyoles

Tres espurnes banyolines
Crònica d’un cap de setmana al Pla de l’Estany i l’Alta Garrotxa
Si, com va dir en Xari, banyolí de verb fàcil en les
grans ocasions i somriure etern, tot neix d’una
espurna, el cap de setmana que vam passar
amb la gent de Banyoles es pot resumir en tres.
Tres moments, tres detalls que corresponen a
tres discursos que expliquen una manera de fer,
de pensar i viure. La dels companys del Centre
Excursionista de Banyoles.

il·lusió, que es personifica amb en Juanjo i Joan

Després de fer el trajecte entre el Pinell de Brai
i Banyoles amb més dificultats que menys, allà
hi eren els companys dels quals ens vam acomiadar al febrer davant de l’Ajuntament cantant un emotiu i nou –per a nosaltres- cant dels
adéus. El ja anomenat Xari, en Josep Casals, els
incomptables Joans, la Sibi o l’Àngels. Coneguts
que, com va dir algú durant el cap de setmana,
més bé semblen amics de tota la vida.

sa popular que consistia a pujar fins al salt del

Després d’instal·lar-nos a la Fonda Comas, vam
anar a sopar amb alguns dels companys per
acabar de planificar les excursions de l’endemà
i, sobretot, fer el primer tast a un cap de setmana
intens tant a nivell físic com també gastronòmic.
Malgrat que calia anar a dormir aviat, el retrobament va requerir de més temps del previst, i les
converses, quan es comencen, s’acaben.

contrada, inclosos de l’altre costat de la fronte-

El primer discurs va arribar ja al matí, al pont de
Valentí, inici de l’excursió, un dels passos que
s’han de saltar camí de l’església romànica de
Sant Aniol d’Aguja. Enmig d’aquell pont, el guia
ens explica com trenta anys abans els membres
del Centre Excursionista de Banyoles van restaurar aquest pont, malmès pel pas del temps,
memòria d’un passat trabucaire de batusses,
robatoris i violència per aquests boscos humits.
La que ens explica és una història d’empenta,
d’estima per la natura i d’hores extres cobrant
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de Mata, presents a la sortida.
Riera de Sant Aniol amunt, ens endinsem en un
paisatge humit al qual no estem acostumats. Les
botes s’enfanguen mentre pugen i baixen paral·
leles al riu, que forma salts i gorgs anàrquics que
fan preciós i distret el recorregut. Els amfitrions
ens expliquen com, anys enrere, es feia una curBrull per dins del riu, mig nedant mig corrent.
Ara, amb la febre de la responsabilitat i la por al
perill, també aquesta festa s’ha perdut.
I, just quan la panxa comença a reclamar aliment, arribem a l’antiga església de Sant Aniol,
autèntica catedral de la felicitat dels membres
del C.E. Banyoles. Cada any, per Pasqua Granada, gent provinent de molts municipis de la
ra, es reuneixen amb motiu de l’Aplec de Sant
Aniol, que se celebra des d’abans de la firma
del Tractat dels Pirineus (1659), que marca les
fronteres actuals.
A les portes del temple, on s’esmorza, en Xari
ens explica com fa encara no massa dècades
l’Aplec servia per conèixer les notícies d’altres
pobles de la zona, per veure amics i parents de
l’altra banda de la frontera. Encara més anys enrere, allà per finals del segle XIX, Marià Vayreda
es va inspirar en estos paratges per escriure La
punyalada, obra de referència per als amants de
l’Alta Garrotxa, història d’amor i trabucaires que
recrea com segurament cap altra els paisatges i
l’ambient de tensió i violència de l’època.
També ens explica que uns anys enrere hi havia
ací un refugi que es va perdre amb el pas del

Terraltencs i banyolins al corral de Principi on vam dinar

temps i que ells tenen no el repte,
sinó el somni, de recuperar-lo algun dia. “S’ha de tenir somnis per
no perdre el nord”. Clou el segon
discurs, que ha començat recitant
el primer capítol de La punyalada.
“Mai com aquell any m’havia semblat trista la diada de l’aplec dels
francesos a Sant Aniol”. El discurs
m’emociona, i pel que em diuen els
companys no soc l’únic.
La caminada continua, el Bassegoda
ens espera, i la pujada és la protagonista. Entre aturada i aturada, ens
assenyalen ‘les Canals’, per on arribaven els francesos, i la resta de muntanyes de
la zona, com el Comanegra, el puig de les Bruixes, el de Sant Marc o el Canigó, amagat rere
uns núvols que són companys durant tot el dia.
Tant, que després de dinar i seguir ascendint,
decideixen descarregar amb tota la seua fúria
contra nosaltres just al puig del Bassegoda, impedint-nos gaudir d’unes vistes que esperem
durant mesos, però fent-nos prometre que tornarem. Després de veure el Naixement que cada
any els companys banyolins pugen al cim dies
abans de Nadal en una excursió nocturna, xops
i gelats, iniciem el descens fins a Can Gustí, on
ens espera un sopar de campionat.
Amanides, un vi de la Garrotxa que als terraltencs els entra com l’aigua i carn a la brasa fins
a fartar-se’n formen el menú en una casa on es
preocupen perquè no falte de res. Allà, lluny
d’un món que va massa ràpid, les xicotetes coses agafen importància. Les cançons de l’Estany
i la Garrotxa i els acudits d’en Joan es fan els
amos de la nit, i ens demanen que acompanyem
amb estrofes del sud. Ho intentem amb ‘La manta al coll’, però el resultat és millor oblidar-lo.
Allà ens retrobem amb la gent que ha preferit

no mullar-se i s’ha quedat a Banyoles, visitant
no només el patrimoni romànic de la ciutat sinó
també altres pobles de la zona com Besalú o
Castellfollit de la Roca. També els plou, i el mal
temps tracta de deslluir una visita preparada
pels companys Rafel i Josep. Però no es pot fer
més, i el que no es pot veure s’imagina gràcies a
les explicacions dels guies.
Per tancar el cap de setmana, el diumenge toca
visita guiada amb explicacions d’en Joan Surroca i visita a l’estany i exquisit dinar que ens
preparen la Dolors i en Joan en una casa meravellosa, Can Cisó, on encara s’endevina l’aigua
dolça del símbol més característic de Banyoles.
Tornen les tertúlies, amb la trista certesa que
queda poc. I arriba el tercer discurs, un al·legat
sobre l’amistat, la companyonia i el saber mantenir-se ferm en un món que no posa les coses
fàcils a qui rema contra el corrent.
Plou, i ens encaminem cap al sud, a recuperar
cadascú la seua rutina. Abans de tancar els ulls,
però, recordem les paraules, els paisatges i, sobretot, la gent. Lluny en la geografia, a prop en
les consciències.
Xavi Prera
El Pinell de Brai (la Terra Alta)
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L’aplec de Sant Aniol, d’ahir a avui
Fa tot just unes quantes dècades que la Garrotxa
era un lloc ple de vida, i no pas de la vida ocasional excursionista d’ara, sinó de la vida rural
permanent. Carboners, llenyataires, bandolers,
algutzils, pagesos, contrabandistes, mossens,
guàrdies civils, pastors... devien omplir de fums,
sorolls i moviments constants els camins i les
valls que avui, en canvi, resseguim sempre en
una solitud que corprèn. La vida havia de ser
dura, molt dura, plena d’adversitats de mal combatre. Però també devia haver-hi lloc, enmig dels
rigors, per a la festa i la diversió: l’aplec de Sant
Aniol era, segur, un d’aquests moments.
M’imagino la vall de Sant Aniol plena de gent
acudint a la cita anual, endiumenjada i mudada amb els vestits més elegants. Deuria ser un
moment de trobada important vista la llunyania i aïllament de molts masos que encara avui
aguanten heroicament alguna paret. Deuria ser
el moment de veure aquell amic entranyable a
qui només es trobava aquell dia i un parell més
a l’any, o l’instant per acabar de lligar aquell negoci del carbó mig emparaulat i, segur, l’ocasió

Cada any per l’aplec de Sant Aniol es trenen converses amicals. Vora la font
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per reveure amb ansietat la pubilla d’aquell mas
apartat que feia accelerar més d’un cor. L’aplec
era una convocatòria especial, justament per les
relacions humanes que aquella jornada havia de
permetre d’establir, relacions humanes difícils
de teixir i mantenir quan es vivia en un lloc de
geografia tan difícil i de condicions tan complexes. L’aplec deuria ser un moment esperat de
trobada, de festa comunitària, un dia especial
que enmig d’una vida tan condicionada, havia
de brillar amb llum pròpia. Un moment per al
respir.
Doncs l’aplec que avui es fa, gràcies a l’empenta
d’un molt bon grup organitzador, penso que té
uns sentits molt iguals. En la vida que ara portem han desaparegut moltes de les dificultats de
l’època a les quals m’he referit, però ens n’han
sorgit d’altres que precisament ens demanen,
com en aquells moments, prendre’ns un respir.
La vida del tercer mil·leni es mou amb ritmes
vitals tocats per la velocitat i el temps, pel neguit
i l’estrés, pel rellotge i l’agenda. Llavors, l’aplec
de Sant Aniol torna a ser un dia per dedicar-se,
pausadament, a consolidar les amistats, a refer
sense presses la relació social, a deixar passar les hores, amb lentitud, al prat assoleiat de
la font, xerrant amb aquell que fa un any que
no veiem o saludant l’altre amb qui vam estar
parlant a l’aplec anterior, tot plegat amb repòs,
molt de repòs. Fer un cop d’ull sobre la petita
esplanada del davant del derruït refugi el dia de
la celebració és retornar a l’ambient de l’antiga aplec on allò important era dedicar el dia a
badar, a ballar i a conversar. Perquè no hi ha
res més important, a l’aplec de Sant Aniol, que
fer això. I per aquí, la trobada actual recupera
el sentit que l’aplec devia tenir per a aquelles
famílies habitants de la Garrotxa. Una bona colla

d’anys després que aquesta terra aspra i trencada quedés deshabitada i solitària, l’aplec de Sant
Aniol s’omple de gent que ve a buscar el que
abans anaven a trobar les persones que residien
en aquelles muntanyes: la festa del retrobament,

de la conversa, del descans i la calma. Un dia
dedicat a consolidar les relacions humanes enmig de la quietud verda de la vall: l’aplec d’avui,
com la d’ahir.
Pep Gratacós i Guillén, Cricri

Va ser el primer aplec en el qual es va estrenar el
nou pont penjat del camí de Clarioles.
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Si esteu interessats o interessades en
qualsevol dels nostres cursos, monogràfics i
projectes, posa’t en contacte amb nosaltres
a: escolamuntanyaceb@plaestany.net
NOVETAT. Amb vista al proper curs escolar l’escola de muntanya ofertarà activitats extraescolars d’escalada. Més informació a la pàgina web
de l’escola a partir del 15 de juny.

da de manera autònoma.

Per aquests propers mesos l’EMCEB us proposa
monogràfics de vies ferrates i sortides de seguiment d’escalada.

I SI NO TINC MATERIAL?

• Els monogràfics es duran a terme la primera
quinzena de juliol. Us informem, però, que si
esteu interessats a realitzar-los i no heu pogut
apuntar-vos a temps, podeu apuntar-vos a la
llista d’espera de Vies ferrates i us avisaríem
quan siguem prou gent per fer –ho.
VIES FERRATES
Una via ferrata és un itinerari equipat pensat per
poder fer excursions verticals on anant a peu
mai no se’ns acudiria passar.
En un nivell d’iniciació, sols necessites un mínim
de forma física i no patir vertigen.
No es necessita massa material tècnic i podràs
gaudir de la muntanya d’una manera diferent.
• Les sortides de seguiment estan pensades
pels mesos d’agost i setembre.
QUÈ ÉS UNA SORTIDA DE SEGUIMENT?
- Una sortida de seguiment és com un guiatge.
Juntament amb el monitor o monitora trieu una
via d’escalada (l’itinerari ha de ser coherent amb
el nivell que tinguis d’escalada).
PER QUÈ SERVEIXEN?
- L’objectiu d’aquestes sortides és que els i les
participants agafin soltesa i acumulin experiència per poder llavors afrontar itineraris d’escala-

- Alhora és una oportunitat per conèixer altres
persones que practiquen aquest esport i que tenen nivells semblants.

- L’EMCEB té material per llogar. El preu d’un
equip complet (casc, arnés, cap d’anclatge,
mosquetons de seguretat, cintes, peus de gat,
corda...) et costarà 15€.
NECESSITO ESTAR FEDERAT O FEDERADA?
- Si, és imprescindible estar en possessió de la
tarja de federat de l’any en curs.
- Si no estàs federat o federada, et podem fer
una tarja temporal amb la qual s’està cobert sols
el dia de la sortida.
COM M’APUNTO A UNA SORTIDA DE SEGUIMENT?
- Per apuntar-te a una sortida de seguiment has
d’enviar un correu electrònic a:
escolamuntanyaceb@plaestany.net
o bé trucar al 670 605 304.
- Escriu-nos i ens dius les característiques de la
via que voldries fer: dificultat màxima que voldries trobar-hi, motivacions, llargada… (no vies de
+ de 300 m)
COM FER-HO SI VULL COMPARTIR LA SORTIDA AMB MÉS GENT?
- L’EMCEB té un calendari i l’anirà omplint.
- Tries un dia i queda reservat per a tu. Si vols
deixar obert aquest dia a més gent, ens ho comuniques i ho penjarem a la web perquè d’altres s’hi puguin apuntar. Pots posar un màxim
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de gent, per ex: màxim 3 persones.

L’escola de muntanya torna a apostar pel gènere
femení.

Aquests projectes, que tenen com a objectiu
l’increment de la participació de les dones en
l’escalada de via llarga i en general, han picat la
porta a l’Institut Català de les Dones per demanar-li suport.

Es revifen els projectes de DONES A LA VERTICAL i INICIACIÓ A DONES A LA VERTICAL.

Interessades no perdeu de vista la pàgina de
l’EMCEB. La informació sortirà aviat.

PROJECTES AMB VISTA A LA TARDOR:

Les nostres seccions
Secció colla de
pa sucat amb oli
JULIOL / AGOST
SORTIDA DE CLOENDA DE LA
TEMPORADA 2009/2010

seguirem la riera d’Estiula i, si el temps ens hi
acompanya, en hi podrem banyar; anirem fins
a l’ermita…
Com sempre, una sortida que ens ajudi a agafar
la forma i ens animi a tirar endavant el nou curs
de sortides.
Hora de sortida: A les nou del matí, des de
l’aparcament dels supermercats, a Banyoles.

Tal com vàrem quedar, procurarem fer una sortida a un cim de més de tres mil metres, que sigui
significatiu.
Data: pendent de concretar. El vocal té l’agenda
un xic carregada.

Secció
excursionisme clàssic

Nota: els qui us interessi, envieu un missatge
a famroure@gmail.com, per a parlar del dia de
la sortida.

JULIOL

SETEMBRE

Dissabte 3

Dissabte 25

CIRC DE CONCRÒS i ROCA COLOM

SORTIDA A LA RIERA D’ESTIULA, AL
RIPOLLÈS

Es tracta d’una excursió pel nostre Pirineu, el
gironí. L’itinerari transcorre per llocs ben coneguts, com el mateix cim de Roca Colom o les
fonts del Tech. Però també passarem per racons
ben recòndits i poc visitats com són la vall de la

La primera sortida del nou curs ens portarà a
passejar per les pinedes del pre-Pirineu; res8 Centre Excursionista de Banyoles

Llosa, el circ de Concròs i la curiosa cadira de
Roldan. Ja haurem entrat a l’estiu, però ens
adonarem que, en aquelles alçades, la primavera tot just arriba a la seva màxima esplendor.
Farem un bon desnivell però res que no pugui
fer l’excursionista avesat. Això sí, ens trobarem
a l’alta muntanya, cosa que ens obliga a posseir la modalitat C de la targeta de federat.
Itinerari: la Farga(Setcases)- pont de Carboner- font del Lladre- pla de la Llosa- collada de
Mardanya- Cingle Blanc- pic de Coma Ermadapic de la Llosa- Roques Blanques- portella de
Concròs- Roca Colom- fonts del Tech- cadira
de Roldan- portella de Concròs- Circ de Concròs (pla dels Estanys- font dels Estanys- pla
de Concròs- la Pedregosa- la Farga (Setcases).

passar la nit.
Passat el Serrat (Andorra), deixarem els cotxes
a l’inici de la vall de Rialb. Pel port de Siguer
baixarem a l’Estany Blau i pujarem al Pic de Tomasset. Continuarem per arribar al refugi lliure
de Quiolès, on farem nit.
El diumenge continuarem per pujar al Pic de la
Coma de Varilles, Pic de Ramsol, Pic de la Pala
de Jan, Pic de Mil Menut, Pic dels Meners i Pic
de la Serrera.
Excursió d’alta muntanya, llarga, amb forts desnivells i amb motxilla carregada (per fer bivac si
fos necessari).
Obligatori estar en possessió de la targeta de
federat C

Vocal: Quim Oliver “xari”

Contacte: Joan Coll 972.57.29.81
joancollc@hotmail.com

Dijous 15

SETEMBRE

UN VESPRE A ROCACORBA
Els 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 cap a
Rocacorba. Caminarem unes dues hores. Soparem dalt d’un cim i 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 quarts de dotze de la nit. Cal que
confirmeu assistència.
Vocal: Quim Oliver “xari”

AGOST
Dissabte 21 i diumenge 22

ENTRE L’ARIEJA i ANDORRA
Excursió d’alta muntanya de dos dies fent bivac o aprofitant un refugi o cabana lliure per

Dissabte 25 i diumenge 26

CANIGÓ
Excursió d’alta muntanya de dos dies fent bivac
als gorgs de Cadí.
Des de les mines d’Avetera se seguirà l’alta ruta
que volta el massís fins a la vall de la Comalada.
Seguirem cap al Puig de Rojà, Pic dels Gorgs i
fins als gorgs de Cadí per fer bivac.
El diumenge pujarem a la pica del Canigó i seguint l’alta ruta, pel tram conegut pel nom de
balcó del Canigó, arribarem altre cop a les mines
d’Avetera.
Excursió d’alta muntanya, llarga, amb forts desnivells i amb motxilla carregada (per fer bivac).
Obligatori estar en possessió de la targeta de
federat C
Contacte: Joan Coll 972.57.29.81
joancollc@hotmail.com
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Dissabte 28 d’agost de 2010

PUIGSACALM
“25è aniversari de la 1a ascensió
catalana a l’Everest”
Es tracta de pujar 25 cims emblemàtics de Catalunya per commemorar l’ascensió a l’Everest,
a càrrec de Shombu Tamang, Narany Sherestsa,
Ang Karma, Toni Sors, Carles Vallès i Óscar Cadiach, el 28 d’agost de 1985.
La Vegueria de Girona ha escollit pujar el cim del
Puigsacalm
Organitza: CE Olot i GECA de Sant Esteve d’en
Bas
(Espero que sigui suficient aquesta informació.
Els del Centre Excursionista d’Olot van dir que ja
enviarien la informació pertinent quan ho tinguin
enllestit).
Salvador Coll Comerma

Secció
de Fotografia
En el moment de redactar aquest escrit estem
en ple curset de fotografia, aquest any hi ha 29
alumnes, estem contents perquè veiem que la
nostra feina mereix la confiança de tanta gent.
Gràcies a tots.
En aquest curset pretenem fer moltes més classes pràctiques, és a dir, amb la càmera a les
mans, per tant hem disposat tres “platós”, amb
les seves corresponents il-luminacions, repartits per diferents llocs del Centre. També es farà
el processat de les fotografies amb programes
informàtics, cosa que fins ara no havíem tocat
massa en els cursets anteriors.
10 Centre Excursionista de Banyoles

El passat 21 de març vam fer la sortida de primavera tal com es va comunicar en el darrer butlletí. Ens arribàrem a Sant Pere de Rodes, on el
nostre company Joan Surroca ens va fer asseure
a tots sobre un petit mur de pedres i ens va explicar la història del monestir. Cal dir que només li
va faltar dir-nos el nom de tots els monjos; ja sabeu com està de documentat en Joan. Gràcies.
Durant la visita al monestir, carregats amb les
càmeres i els tres peus, els visitants del monestir
estranyats es preguntaven què passava en veure
tants de “paparazzi”. Seguidament emprenguérem el viatge cap a Port de la Selva, donàrem un
tomb pel port i, és clar, com sempre, què si no,
fent fotos. Als voltants de les dues de la tarda,
com cada dia, tornàvem a tenir gana, no hi ha
manera, cada dia ens passa el mateix, en fi…
Després de dinar ja tothom va anar cap a casa.
Voldria agrair l’ajut del nostre company Josep
Belmonte, per la seva col·laboració a preparar
tot l’itinerari.

Vàrem passar una bona
diada.
En el 7è lliurament de
la Foto-Lliga, celebrat el
passat 17 d’abril a Calella, el 1er. premi va ser
per a Joan Pau Cassez
(millor col.lecció de 3
fotografies), de la nostra
secció.
El dissabte 8 de maig
es va celebrar, a la sala
d’actes del Centre, el
veredicte del concurs de
fotografia anual del Barri
Vell, en el qual la secció
de fotografía del Centre
col.labora. El guanyador
va ser en Miquel Planells, tambe soci de la nostra secció.

Bàscara i St. Mori, a mida que passaven les hores el temps va millorar un xic i ens va permetre
fer el dinar de pic-nic a Viladamat.

Dins la 2a Setmana del cor, organitzada per l’associació altempordanesa del cor, i en el primer
concurs de fotografia lliure, ha estat classificada
en primer lloc Didia Holgado, de la nostra secció.

El proper dia 12 de juny hi ha la reunió anual
de L’AGEF (Associació Gironina d’entitats fotogràfiques), per proposar els temes de la lliga
2010-11.

Felicitats a tots els guanyadors.

Desitgem que passeu un bon estiu, bones vacances i disfruteu fen unes bones fotos.

El dia 6 de Juny és va fer la sortida fotogràfica
de fi de curs dels “CLICS” amb el següent recorregut:

Jaume Vilalta

Sortida de Banyoles direcció Fontcoberta i Vilavenut, visitant les esglésies, les places i les
catifes de flors, a sota un paraigües, feia força
mal dia, seguidament ens vam aturar a Galliners,

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
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ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
El passat dia 26 de maig va tenir lloc la cloenda
del CURS 2009-2010 de la nostra Escola de Belles Arts. Amb un breu acte, seguit d’un petit refrigeri per a tots els professors i alumnes, vàrem
agrair a tots plegats el seu interès i constància,
disposicions que han comportat que els avenços
en els coneixements adquirits siguin notables, i
és aquest el millor incentiu per continuar millorant en el funcionament de la nostra Escola. Així,
tot just acabat aquest període, ja des d’ara ens
preparem pel que serà el 29è; el proper 4 d’octubre s’iniciarà el CURS 2010-2011.
Com sempre, en programes, a part del present
butlletí, trobareu el detall dels diferents tallers i
professors, els quals no dubtem que tindran una
bona acollida i seran mereixedors de la vostra
constància.
Durant els dies 5 i 6 del passat mes de juny, i
dins dels actes de la MOSTRA FLORAL que cada
any se celebra a la nostra ciutat, els alumnes de
Pintura i Ceràmica varen presentar una EXPOSICIÓ de quadres i peces sobre temes de flors,

amb un original muntatge en una bonica sala
del Monestir. Van ser moltes les persones que
la van visitar, comentant la bona qualitat de les
obres presentades i demostrant així el bon nivell
adquirit a l’Escola.
Voldríem també comentar l’èxit assolit en la 12a
edició dels CLICS DE FOTOGRAFIA, amb 20
alumnes assistents en aquest curset de fotografia digital que tingué lloc a la Sala d’Actes del
CEB entre el 8 d’abril i el 3 de juny d’enguany i
que, com a activitat de cloenda, el 6 de juny hi
va haver una sortida fotogràfica.
Cada any la Secció de Fotografia del CEB organitza l’esmentat curset dintre dels tallers de la
nostra Escola de Belles Arts, per això compta
amb bons professionals que garanteixen un bon
nivell de coneixement en aquest àmbit de la “fotografia artística”.
No vull acabar aquest escrit sense agrair al nostre Ajuntament el seu suport i ajuda, indispensables per a la vitalitat de la nostra Escola de
Belles Arts.
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal de l’Escola de Belles Arts

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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Informacions de secretaria
Assemblea General Extraordinària Ordinària de Socis
D’acord amb el que disposen els estatuts del
Centre Excursionista de Banyoles, la Junta Directiva convoca l’Assemblea General Extraordinària Ordinària de Socis, que tindrà lloc el DIVENDRES 24 DE SETEMBRE DE 2010, a la
Sala d’Actes del Centre, a les 9 del vespre, amb
un únic punt en l’ordre del dia:
· Aprovació, si s’escau, de la modificació dels
Estatuts del Centre, per tal d’adequar-nos a la
normativa vigent.
Seguidament, a 2/4 de 10 del vespre en primera convocatòria i a les 10 del vespre en segona
convocatòria, Assemblea General Ordinària de
socis, amb el següent ordre del dia:
· Obertura de l’Assemblea pel president.
· Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte anterior.

Nota de
secretaria

· Exposició, pel president, dels actes més
rellevants de la temporada 2009/2010.
· Resum i aprovació, si s’escau de l’estat de
comptes de l’exercici 2009/2010.
· Proposta de pressupost i noves quotes de soci
per a la temporada 2010/2011.
· Projectes previstos per a la temporada
2010/2011.
· Precs i preguntes.
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

La secretaria del Centre estarà tancada des del dia 22 de juliol fins
el 12 de setembre. Per qualsevol urgència podeu enviar un correu
a: centreexbanyoles@gmail.com

Nou conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
El passat mes de febrer es va signar un nou conveni de col·laboració econòmic entre l’Ajuntament de Banyoles i el Centre Excursionista.

pugui mantenir en un futur pel bé de tots les
banyolines i banyolins i de totes les sòcies i socis
de la nostra Entitat.

Des d’aquest butlletí, volem agrair una vegada
més l’esforç que suposa, en aquest temps, signar aquest conveni. Amb aquests diners ha estat
possible que, una vegada més, l’Escola de Belles Arts hagi pogut oferir els cursets de pintura,
bonsai, ceràmica i fotografia, així com també les
altres seccions del Centre hagin pogut organitzar
actes i esdeveniments oberts a tota la gent de
Banyoles. Esperem que aquesta col·laboració es
Núm. 439 13

† Antonio Hostench
La Junta Directiva del Centre Excursionista de Banyoles comunica a tots els socis la recent
mort de l’Antoni Hostench, amic i soci del Centre i de la seva secció de Filatèlia des de feia
molts anys, i transmet a la família Hostench el més sincer condol per tan sensible pèrdua.

Resum d’activitats
MES DE JULIOL
Dissabte 3

Dissabte 28 d’agost de 2010

PUIGSACALM

UN VESPRE A ROCACORBA

“25è aniversari de la 1a ascensió catalana a
l’Everest”. Es tracta de pujar 25 cims emblemàtics de Catalunya per commemorar l’ascensió a
l’Everest, el 28 d’agost de 1985. La Vegueria de
Girona ha escollit pujar el cim del Puigsacalm
Organitza: CE Olot i GECA de Sant Esteve d’en
Bas
- Secció excursionisme clàssic -

Passeig a la fresca cap a Rocacorba.
- Secció excursionisme clàssic -

MES DE SETEMBRE

SORTIDA DE CLOENDA DE LA
TEMPORADA 2009/2010

Dissabte 25 i diumenge 26

CIRC DE CONCRÒS i ROCA COLOM
Una excursió pel nostre pirineu, el gironí
- Secció excursionisme clàssic -

Dijous 15

Tal com vàrem quedar, procurarem fer una sortida a un cim de més de tres mil metres, que
sigui significatiu. Data: pendent de concretar.
- Colla del Pa Sucat amb Oli -

MES D’AGOST
Dissabte 21 i diumenge 22

ENTRE L’ARIEJA i ANDORRA
Excursió d’alta muntanya de dos dies fent bivac
o aprofitant un refugi o cabana lliure per passar
la nit.
- Secció excursionisme clàssic 14 Centre Excursionista de Banyoles

CANIGÓ
Excursió d’alta muntanya de dos dies fent bivac
als gorgs de Cadí.
- Secció excursionisme clàssic -

Dissabte 25

SORTIDA A LA RIERA D’ESTIULA,
AL RIPOLLÈS
La primera sortida del nou curs ens portarà a
passejar per les pinedes del pre-Pirineu;
- Colla del Pa Sucat amb Oli -

Ermita de Sant Pere de Juïgues
El nom prové del lloc “Judaicas”, on hi havia establerta una comunitat de famílies jueves.
De l’església es tenen poques notícies antigues, sembla que fou fundada pels monjos de
Ripoll. Es conserven dues lipsanoteques (Museu d’Art de Girona), datades dels segles X i
XI. Molt reformada en els segles XVII i XVIII. Entre els anys 1998 i 2002 fou restaurada per
voluntaris del nostre Centre.

GIV-132

Hostal Sec
a Galliners

a Vilavenut

a Sant Esteve
de Guialbes
Sant Pere de Juïgues
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