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Constitució oficial dels

Amics de Sant Aniol d’Aguja
El primer dia i a Sant Aniol

El punt de trobada va ser davant l’església de

Des dels primers anys de la dècada dels anys

Banyoles anomenem Ca la Nita i els de Monta-

2000 que l’ASSOCIACIÓ TERRA ASPRA DE
MONTAGUT, el GRUP EXCURSIONISTA DE
SANT LLORENÇ DE CERDANS i el CENTRE
EXCURSIONISTA DE BANYOLES treballem conjuntament per organitzar l’Aplec de Sant Aniol
d’Aguja i mantenir l’entorn de l’ermita i de l’antic refugi. Per tant, a part de la llarga tradició
de cada entitat a Sant Aniol, ja podem dir que
fa anys que fem pinya. Ara ens hem hagut de
constituir oficialment amb la intenció que així
serà més fàcil d’organitzar-nos en el camí cap a
aconseguir les nostres finalitats.

Montagut. Concretament a la fleca que els de
gut Can Biel. Allà ens vam anar aplegant gent
de les tres entitats. Pastes dolces de tota mena
acompanyades d’algun petit de barreja feien la
tertúlia més engrescadora. El trajecte en cotxe
va ser fins al començament del camí per anar
a Sant Aniol. A peu pel camí del Gomarell observàrem alguns desperfectes provocats per les
riuades de mitjans d’octubre. Es va fer parada
al Molí de Sant Aniol. En aquells moments feien
quatre gotes de pluja i sota el paraigües es va fer
una explicació i lectura de textos per recordar
els seus antics habitants i la seva relació amb la

El passat 16 d’octubre va tenir lloc una reunió de

gent del Centre Excursionista de Banyoles des

les tres entitats al local social de Montagut. Allà

de l’any 1956 , quan els banyolins ja van rehabi-

vam donar forma als estatuts i es va quedar que

litar l’antiga rectoria com a refugi per a excursio-

cada entitat escolliria els seus tres representants

nistes.

i formarien una junta directiva de 9 persones.

- Ens trobem al molí de Sant Aniol. Aquesta fou

Durant les setmanes posteriors es va treballar
per tenir-ho tot a punt per la constitució oficial
programada pel 20 de novembre.

l’última casa habitada de la vall. A la dècada dels
anys 60 del segle passat es va deixar de viure-hi
permanentment. Avui un entranyable record per

De bon grat direm que hem tingut l’assessora-

a en Miquel Oliva, en Miquel del Molí, que aviat

ment de Joan Lleal de “Advocats Lleal- Tulsà”

farà un any que ens va deixar. Home enginyós i

, que de manera voluntària ens ha revisat els

de mil oficis; moliner, cabrer, vaquer, carboner,

Estatuts i ens ha marcat els passos oficials a se-

contrabandista, serrador, brescava mel, i un llarg

guir. Una ullada d’un professional en la matèria

etc. Avui ens cal recordar que també fou el guar-

és molt necessària en aquests temes que per a

da del refugi de Sant Aniol. El Molí fou un establi-

nosaltres són desconeguts. Cal deixar constàn-

ment de suport al refugi perquè donava servei de

cia, doncs, del nostre agraïment a Joan Lleal.

botiga, hostal... La gent del Molí va anar a viure

El passat dissabte dia 20 de novembre es va
constituir oficialment l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE
SANT ANIOL D’AGUJA.

a Montagut i durant molts temps en Miquel hi
pujava els caps de setmana per fer les tasques
de guarda. Després de molts anys i, amb tota la
raó del món, se’n va cansar a causa de la gent

Aquest acte de constitució va tenir lloc al mateix

brètola que pujava per aquestes contrades cap a

indret de Sant Aniol.

la dècada dels 70.
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Dins l'ermita de Sant Aniol en
el moment de les signatures

En Miquel i la Maria, la seva esposa, i tanta altra
gent que va fer vida per l’Alta Garrotxa, van escriure la seva vida sobre la terra que trepitjaven.
Només cal saber observar-la. Els camins, les parets seques, les fonts, les cases...
L’any 1956, per la diada de l’aplec, va passar una
cosa que no passa mai a Sant Aniol... va ploure!
Uns quants membres del Centre Excursionista
de Banyoles que hi eren presents van aixoplugar-se dins l’antiga rectoria i se’ls va acudir de
rehabilitar-la com a refugi per a excursionistes.
Poques setmanes després tornen a Sant Aniol
per fer una reunió. Igual que avui nosaltres. I sabeu on van fer la reunió? Aquí dins la casa del
Molí. A prop d’on som nosaltres. Per això ens
calia venir aquí per constituir-nos. Per recordar
la història. L’Anton Prat ens va deixar constància
escrita d’aquella reunió :
“ Reunió del Centre a l’ombra del Molí de Sant
Aniol. Les il·lusions i les idees poc concretes
amb el temps han anat prenent forma. La decisió es pren, segur tothom de no tornar enrera.
L’entusiasme no és pas sols de la Junta. Tot el
Centre en pes hi participa. La labor no és pas
fàcil. Ara és un projecte, però amb decisió i voluntat tot arriba, i el refugi de Sant Aniol es convertirà en realitat”
I quan parla dels preparatius, anomena : “A Sant
Aniol no podíem comptar més que amb l’aigua
del riu i la bona voluntat, també abundant, dels
nostres amics del Molí, però res més.”
Tot seguit es va acabar d’arribar a Sant Aniol.
Teníem dit que estàvem de festa i que no tocava
treballar. Però tan bon punt s’hi va arribar la gent
es va escampar de mala manera. Els uns cap a
arreglar la font que no raja, els altres a enfilarse al campanar perquè la campana no toca i a
treure els rocs que tira la gent inconscient per
tocar la campana, cosa que provoca la trencadissa d’alguna teula i que per tant es va haver

d’enganxar. Un altre grup ajudava el cuiner i
tota una taula va quedar plena de plates amb
pebrots, ceba, tomata, trossets de carn...
Feia fred, vent i estava núvol. Una dia trist i rúfol que ens recordà que s’acostava l’hivern. Això
ens va fer decidir d’encauar-nos dins de l’ermita.
Finalment la gent es va relaxar una mica i ja es
va poder concentrar amb el que realment havia
anat a fer. Es van explicar els Estatuts, es van
anomenar els components de la Junta Directiva i
també els que es feien Amics-Col·laboradors des
del primer dia. El mateix dia es va aconseguir
una llista inicial de 62 Amics-Col·laboradors que
pagaran una quota mòdica de 10 euros cada
any. A Sant Aniol érem 30 participants però hi va
haver gent a qui li va ser impossible venir i ens
va fer arribar les seves dades perquè l’incloguéssim a la llista inicial. Tot un detall. L’Associació
considera un èxit haver aconseguit aquesta xifra
d’Amics-Col·laboradors en un sol dia, sobretot
pel fet de saber que hi ha gent que comparteix
les seves finalitats i els fa costat.
Els representants de cada entitat van signar els
Estatuts i les actes de constitució a la mateixa
taula on feia una estona hi havia aquell bé de
Déu de queviures. En aquells moments ja feien
xup-xup dins la paella deixant aires deliciosos de
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sofregit que es barrejaven amb l’aroma del pastís
.Tot plegat ens impacientava per acabar les signatures i dinar d’una vegada. No n’hi havia prou
que les gosses, les nostres mascotes, juguessin
felices pel recinte, un liró amb molta calma resseguia les parets de l’interior tot mirant-nos sorprès pels nostres flaixos. Potser tampoc es va voler perdre aquell moment històric... Encara algú
afegeix que s’esqueia en el dia de l’aniversari de
la mort de Franco. Sempre fa mal d’orelles sentir
aquest nom i més en un lloc com a Sant Aniol.
Acabem preguntant-nos si realment l’efemèride
és una bona coincidència o no.

socis: Terra Aspra- C.E. Banyoles- Peu Alegre.

El menú del dinar va ser el següent: plat d’arròs
aniolenc fet per en Marc, com sempre, botifarra
de Montagut a la brasa, torrons casolans fets per
J.Coll i cafè i licors (ratafia, paxaran). Cantades
de sobretaula amb repertori de tota mena (la
Garrafa, el xum-lalai, Sant Marçal i Juan Charrasqueado).

Junta Directiva dels Amics de Sant Aniol d’Aguja

Tota una festa per una diada
històrica

Tresorera: Dolors Hugas

A la tarda el cel es va asserenar totalment i
encara vam poder veure la llum del sol com il·
luminava just el cim del puig del Brull. De tornada , i des de la Muntada, gaudírem de veure
la lluna plena com sortia ben a prop del Bassegoda. Grossa i platejada, perfectament rodona.
Allà hi viatgen els nostres desitjos. Llarga vida als
Amics de Sant Aniol!!!. La diada va ser rodona i
desitgem que els nostres projectes acabin, un
dia o altre, rodons i lluents com la mateixa lluna
plena, d’aquell 20 de novembre de 2010.

gés- François Giraud- Pierre Descossy.

Quim Oliver Tarradas “xari”
AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA

Quatre coses formals de l’Associació
La nova Associació és un model d’Associació
d’Associacions. En aquest cas la formen tres
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A l’Assemblea general tindran el dret d’un vot
per Entitat. Cada entitat té el mateix nombre de
representants a la Junta Directiva. Es va triar un
nombre de tres per entitat perquè així sempre farem prou persones. Si bé això dóna certa comoditat també és veritat que, en aquest moments,
no hem pogut encabir tota la gent que voldríem
dins la Junta. Però això tampoc ha d’influir en el
seu funcionament ja que tothom s’ha de sentir
igualment de l’Associació. És per això que a sota
dels membres de la Junta Directiva també fem la
llista de la gent activa.

President: Quim Oliver Tarradas “xari”
Vicepresident primer: Josep Ribas Vila
Vicepresident segon: Lluïsa Gruel
Secretari: Albert Corominas i Carles

Vocals: Josep Mª Costa i Costa- Josep Vilar i Ver-

Amics de Sant Aniol actius. Suport directe a la
Junta
Joan Oliva- Joan Marxante- Rafel Cuenca- Rafel Cros- Joan Corominas- Joan Coll- Lluís Joan
Garganta- Jordi Camps- Marc Vinyolas- Alain
Gruel- René Phillipot- Georges Poch- Rosa CollPere Pagès- Quim Roura- Jacint Pairalo- Joan
Pontacq.

La figura d’Amic Col·laborador
Ja hem dit més amunt que el dret a vot a l’Assemblea queda restringit a les entitats que la
formen. I el vot dins de la Junta directiva als mateixos membres que la formen.
L’Amic-Col·laborador, doncs, no té dret a vot.

Almenys directament dins dels Amics de Sant
Aniol. Sí que el té si és soci d’alguna de les Entitats que la formen, per mitjà de l’assemblea
corresponent a cada entitat. Però tot això, de fet,
compta poc perquè estem oberts a propostes i
opinions de tothom, les quals les considerarem
a l’hora de prendre decisions.
Però ens calia crear la figura d’AmicCol·laborador per dues raons. Primer per tenir
un mínim de fons monetari per fer front a les

despeses que es presentin. Segon perquè també
tenim la necessitat de saber que hi ha gent que
ens dóna suport. A qui també li fa il·lusió els
nostres objectius, que confia en nosaltres i no
li fa res de col·laborar amb una quota anyal.
Ja hem dit que som 62 Amics des del primer
dia. Esperem que en les properes setmanes el
nombre vagi creixent i sobretot fer una bona
captació el proper aplec, que serà el 12 de juny.

Llista d’Amics-Col·laboradors de l’Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja. Inscrits des del primer dia:
20 de novembre de 2010 i fins el dia 28 (moment de tancar aquest butlletí)
BELLA ENEVARINA
BERTRAN SIBI
BONISSET BERNARD
BONISSET MARIE ROSE
BOSCH PHILIPPOT ANNA
CAMÓS ÀNGELS
CAMPSOLINAS LAURENT
CASALS MICALÓ JOSEP
COLL COMERMA DOLORS
COLL COMERMA JOAN
COLL COMERMA ROSER
COLL COMERMA SALVADOR
COLL GUBERT JOAN
COMA COSTA JOAN
COMPANY CASTELLÓ MIQUEL
COROMINAS SAULINA JOAN
COSTA COSTA JOSEP Ma
COSTA DEVESA JOSEP
COSTA XARLES MARC
CROS RAFEL
CUENCA RAFEL
DESCOSSY JOSETTE
DESCOSSY PIERRE
FIGUERAS VICENÇ
GIRAUD FRANÇOIS
GOMEZ BARRI JOSEP
GRUEL ALAIN

GRUEL LOUISE
GÜELL PUIGDEVALL JESÚS
HAVETTE CHRISTIANE
HAVETTE VÉRONIQUE
HUGAS CASADEMONT DOLORS
JUAN GARGANTA LLUIS
LLORET RICARD
LLOSAS JOAN
LÜHNEN MARGRED
MAITOS CHRISTIAN
MASANAS ALELI XAVI
MASGRAU PEYA EDUARD
MASMITJÀ JOAN
MASÓ PUIGDEMONT OLGA
MASSIP PINATELLA ALBERT
MASSIPJOSEP Ma
OLIVA VILA JOAN
OLIVER TARRADAS QUIM
OLIVERES HÉLÈNE
OLIVERES PIERRE
PADRÈS JAUME
PAGES COROMINAS PERE
PELÁEZ TONI
PERALTA SAGUER ROSA
PHILLIPPOT MARIE FRENCE
PHILLIPPOT RENÉ
POCH GORGES

PONS OLIVER MARTI
POU RAMÓN
RAFEL ROMERO CUÑA
RIBES JOSEP
RIGART QUER JOANA
ROGET JULES
ROURA RODRIGUEZ QUIM
SALA RAYMOND
SERRE PIERRE
TEMAS ERIC
TENAS ISABELLE
TERAN JUANJO
TORRENT Mª ANGELS
VENTURA MERCÈ
VILAR VERGÉS JOSEP
VINYOLES TEIXIDOR MARC
XARLES PINEDA ISABEL
XAROLIER JEAN
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Us transcrivim les finalitats de l’Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja, extretes dels Estatuts.

Article 2
Les finalitats de l’associació són:
1. La unió d’esforços dels associats per tal de recuperar el refugi per a excursionistes de Sant Aniol
d’Aguja i també el seu entorn.
2. Vetllar pel manteniment del refugi per a excursionistes de Sant Aniol d’Aguja i del seu entorn.
3. Vetllar pel manteniment de l’ermita de Sant Aniol d’Aguja i del seu entorn.
4. Organitzar el tradicional “Aplec de Sant Aniol d’Aguja”, també conegut com “Aplec dels Francesos”, per tal de mantenir la cultura popular dels Països Catalans i també la germanor amb la
gent de la Catalunya Nord.
5. Gestionar el refugi per a excursionistes de Sant Aniol d’Aguja.

Tot el grup d’assistents a l’acte de constitució

6. Fer extensiu a tota la vall de Sant Aniol d’Aguja la recuperació i manteniment del patrimoni
cultural, natural i arquitectònic.

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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3 catalans i
mooooooooooooooolts xinesos
Enguany hem anat a la Xina, una experiència
que, creiem, entra plenament en la filosofia i la
manera de fer d’aquesta entitat i per això us ho
volem reflectir.

passant per llocs amb noms tan evocadors com:
pic on es comença a creure, la terrassa refrescant, pic de la mona que mira el mar de núvols...

Comencem, però, cronològicament: Hong Kong,
excolònia anglesa, l’estrés organitzat, tot net i polit, la Xina “pija”, dèiem nosaltres. Només vàrem
trobar-ne un que sabia de Catalunya i ens va dir
que teníem molt en comú, que a ells i a nosaltres sempre hi havia algú que ens havia estat fotent. Seguidament va aprofitar la complicitat per
exercitar allò que millor saben fer: vendre’ns un
iphone, que, per cert, tampoc acaba d’anar bé.

L’endemà vàrem fer el gran canyó del Xihai: 8
quilòmetres increïbles, 600 metres de baixada
i els mateixos de pujada per l’altra banda. Un
camí impossible a prova de vertigen penjat al
mig de cingleres, ample, amb baranes, ponts,
miradors i núvols que ho envolten tot. No vull
pensar els esforços, suors i potser vides que ha
costat aquest camí que no porta enlloc, o potser
porta a entendre l’estret lligam que hi ha entre
poesia i paisatge.

L’entrada a la Xina autèntica va ser més potent.
Sobtadament s’acaba l’anglès, les forquilles i el
lleixiu. Sortosament la nostra immersió xinesa
va ser en un poblet prop de Guillin: caminades
i bicicletades al mig d’un paisatge meravellós
amb muntanyes increïbles, sortit de les postals
que tots hem vist del país vermell. Instal·lats en
un senzill hostalet compartint taula i vida amb
una família que es desvivia per fer-nos l’estada
agradable. La rematada final va ser una llarga
caminada pels arrossars en terrasses de Longhsen, on sobreviuen encara ètnies que ni tan sols
parlen xinès.

Seguidament Shanghai, la Xina del futur. 21
milions, l’estrés altra vegada. Les multituds que
semblen anar en sentit únic invadeixen voreres i
algun carril dels cotxes. És bona idea anar en la
mateixa direcció... Malgrat no ser ni alts ni rossos, se’ls empescaven per trobar-nos al mig de
la gentada i portar-nos a locals poc llustrosos per
vendre’ns tot tipus de còpies de grans marques.
Els gratacels, dels més alts i moderns del món,
contrasten amb els “hutongs”, barris de cases
baixes on no hi ha cotxes, on el temps sembla
haver-se aturat i on la gent menja als carrers,
xerra i es passeja amb pijama.

A continuació, curta estada a Hangzhou, que
també té un estany. Des d’allà, amb autobús vàrem fer una altra immersió a la Xina profunda,
a les muntanyes de Huang Shan, últimament
famoses per haver-hi filmat la pel·lícula Avatar.
Un Montserrat a la xinesa. Tres mil esglaons separen la carretera dels hotels de quatre estrelles
situats mil metres més amunt. Tot ho pugen i
baixen cents de portejadors, fins i tot hi ha qui
es fa pujar a dalt amb palanquí. Un modern telefèric que et deixa a una hora dels establiments,
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Sempre hem sentit a dir que mengen arròs, però
el que més els agrada són els fideus, a totes hores. Busos, trens i aeroports tenen dispensadors
d’aigua calenta perquè se’ls puguin preparar de
forma instantània. De lluerts i “coses rares” en
mengen sovint, però pots sobreviure amb menús
més corrents. Però el que he dit, si t’agraden els
fideus, el viatge promet.

Xi’an, la Xina del passat. Altra vegada tornem a
sorprendre’ns, milers de guerrers de terracota
vetllen el son etern d’un rei que no volia envellir
i que va reunificar Xina a sang i foc.
Mao Tse-Tung encara desperta passions a Beijing, on milers de persones fan cua, hores, per
veure uns segons les restes del controvertit líder.
No lluny d’allà, altres milers també fan cua per
veure les estances dels emperadors a la Ciutat
Prohibida.
La Gran Muralla no deixa indiferent amb ulls
actuals. Podria semblar una llarga autopista per
damunt les muntanyes, però es va construir fa
milers d’anys... Encara és possible fer-hi llargues
caminades en solitari...
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Són oberts i encuriosits. Vers els estranys, sovint
demanen per fotografiar-s’hi. Teníem tant d’èxit
que vàrem arribar a sospitar que si ens presentéssim a les eleccions potser ens votarien…
No podem oblidar que escupen al terra, es colen
a les cues i la neteja no és el seu fort, però si
els jutges amb benevolència t’agradaran i riuràs
molt.
No han sentit a parlar mai de Catalunya, alguns
sí de Barcelona i és llavors, moment màgic,
quan surt el nom del “català” més universal que
tenim: Messi.
Xina no et deixa indiferent. És un passeig pel
passat i el futur al mateix temps. S’ha de veure
i s’ha de viure perquè, com diem aquí: hi ha
coses que són de “xinos”, perdó, xinesos.
Jaume Campolier i família

Roure de la font del Bac.

1. A peu pel
Pla de Martís
Per cinquè any consecutiu, i dins de les activitats de la Setmana de la Ciència, els Serveis
Educatius del Pla de l’Estany, Astrobanyoles i
el Centre Excursionista de Banyoles ens posem
d’acord per dur a terme una excursió conjunta.
I si bé altres anys, buscant un destí adient i que
s’avingués a la temàtica escollida per a la setmana en qüestió, ens havia dut sempre fora de
la nostra comarca, enguany l’indret escollit per
parlar de la temàtica d’aquest any, la Biodiversitat, fou el Pla de Martís.
Per aquest motiu, el diumenge 13 de novembre a les vuit del matí, guiats per la Pilar Castel,
sortíem de davant del Club Natació Banyoles un
primer grup de 30 persones, disposades a fer
els 21 km que ens separaven del nostre destí:
Serinyà.
Resseguint l’estany en direcció nord i, un cop
travessat la carretera de circumval·lació, arribàrem a l’alçada de Can Bosc; tot seguit, trencant
cap a l’oest i després de travessar per sota la

carretera de Besalú i deixar la Rajoleria a mà
esquerra, començàrem a enfilar-nos cap a Ca
n’Ordis i Can Maioles per arribar a les 9,15 h
a la Mussoga, on la Pilar ens va fer una breu
explicació sobre aquest fenomen hidrològic, del
qual, tot i estar ben sec, encara es podien veure
ben bé els forats per on sorgeix l’aigua. D’aquí,
i després de l’església de Sant Cristòfol d’Usall,
assolírem el pont que creua la variant d’Olot, i
que podríem considerar com un dels punts més
elevats del pla de Martís, on la nostra guia ens
va donar tot un seguit d’explicacions sobre les
serralades que ens envoltaven. I ara sí, passant
per darrere la zona industrial de Melianta, anàrem de dret fins a la Platja d’Espolla, on vàrem
fer la parada per esmorzar a la vegada que fèiem
temps per esperar la resta de companys que en
aquest punt se’ns incorporaven i que en total va
configurar un grup de prop de la cinquantena de
persones. Aquí també se’ns va afegir la Dolors
Salvador, que fou l’encarregada de fer-nos les
explicacions sobre el sistema lacustre del Clot
d’Espolla i la botànica de la zona.
Passaven pocs minuts de les deu quan la Dolors començà les seves explicacions, força gràfiques per cert, doncs s’ajudà en tot moment de
diversos documents que en forma de fotocòpies
repartí entre els assistents. En primer lloc ens
explicà el funcionament del sistema càrstic de
la conca lacustre de Banyoles: d’on venien les
aigües, el per què de les surgències i brolladors,
etc, i acabà aquesta primera intervenció parlantnos dels tríops, aquests petits crustacis tan característics d’aquest indret i que es queden en
estat latent, en forma d’ous, tot esperant una
nova revinguda de les seves aigües per tornar a
començar el seu cicle vital.
Des d’aquí, i resseguint en tot moment el canal
de desguàs d’aquest estanyol temporal, arribem
al punt de trobada dels municipis de Fontcoberta, Porqueres, Esponellà i Serinyà, senyalitzat
Núm. 441 9

per les restes de l’estàtua del patró de la pagesia
catalana, Sant Galderic, ja que uns brètols, per
no dir-ne quelcom més groller, l’únic que n’han
deixat són els seus peus. Una mica més enllà,
tot just on el camí fa un revolt, podem veure un
petit pont medieval i una creu de terme, lloc
adient per fer una segona parada i atendre les
explicacions que la Dolors ens fa sobre les plantes medicinals de la zona i les seves propietats
curatives, com l’espinavessa o la ginesta, entre
moltes d’altres.
Seguim el curs del rec i una nova parada, aquest
cop per contemplar l’impressionant Salt de Martís. Tot i estar sec, la veritat és que impressiona
veure aquest indret situat enmig d’un bosc d’alzines i cobert de molses i falgueres, per on les
aigües cauen lliurement fins a arribar a ajuntarse amb el Fluvià, situat un centenar de metres
més avall.
Després d’una estona de quedar-nos embadalits
contemplant aquest indret semblant a un conte
de fades, i retornant una mica enrere, prenem el
camí que ens portarà a una de les poques restes
del que queda d’aquell projecte dels anys quaranta del passat segle de l’embassament Cres-
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pià-Esponellà, i que nosaltres coneixem com la
casa dels enginyers. Una construcció senyorial
acabada en una cúpula octogonal a la qual malauradament no se li ha trobat un destí final a la
nostra comarca.
Acabades les explicacions de la Dolors sobre
aquest edifici i el pretès pantà, i ja en direcció
a Serinyà, sota el guiatge de la Pilar, primer visitàrem la cova Mariver i a continuació les altres construccions d’aquell projecte hidrològic,
les centrals o rescloses del Fluvià (com més us
agradi), on fem breus parades, tant per treure
el cap dins la cova com per contemplar, a l’altra
banda del Fluvià, les restes de l’ermita de Sant
Miquel de Roca, construïda al bell mig de la cinglera.
Per fi, quan faltava un quart per a les dues del
migdia, a l’entrada de Serinyà ens acomiadàvem dels companys que agafaven la TEISA de
les dues, mentre els altres ens atansàvem fins
al restaurant del Sindicat, on davant d’un plat
d’arròs amb gambes i siurenys acabàrem de recuperar-nos de la caminada.
Joan Anton Abellan

Conèixer serinyà a peu
Itinerari 4. Font de perduts

Vista des de Pla de Martís

Fitxa de l’itinerari
Sortida i arribada: plaça de l’Ajuntament
de Serinyà
Distància: 10,3 km, aproximadament
Desnivells: inapreciables
Elements d’interès: pla de Martís amb les
seves vistes panoràmiques; rec d’Espolla i
Creu de Terme i Pont Medieval de Martís.
Època recomanada: durant tot l’any. A
l’estiu, és millor evitar les hores fortes de sol

EN AQUEST RECORREGUT PLANER MARXAREM PER CAMINS DE BOSC, PERÒ SOBRETOT
VOLTAREM PEL PLA DE MARTÍS I RESSEGUIREM BONA PART DEL REC D’ESPOLLA FINS A
LA CREU DE TERME I EL PONT MEDIEVAL DE
MARTÍS

berenades i jocs. Anem cap a la dreta pel camí
de Teià o de Les Coves i passem per sota de can
Servosa. Caminem entre bosc (esquerra) i diverses cases de la urbanització del Reclau (dreta).
0,15 (1,280 km) Uns 200 m després de les últimes edificacions d’aquesta urbanització, pre-

0,00 minuts, plaça de l’Ajuntament. Sortim de la

nem un camí, cap a l’esquerra, que s’endinsa

plaça pel carrer de l’Arcada. Travessem el Seri-

pel mig del bosc.

nyadell per un passallís i arribem al carrer Borriol. Tombem a l’esquerra fins una petita placeta
i d’allà pugem pel carrer de l’Era Mananda, per
deixar-lo quan tomba a l’esquerra i endinsar-nos
per un bosc d’aulines, tot remuntant un bonic
corriol que aviat vorejarà la tanca d’una finca:
can Calau, que deixarem a la nostra dreta. El
corriol es converteix en el camí d’entrada a can
Calau, pel qual continuem. Deixem can Quinta-

0,17 (1,460 km) Enforquem amb una pista més
ampla i més utilitzada. Anem cap a l’esquerra.
Aquí trobem les marques blanques i vermelles
del GR1, les quals seguirem fins al punt 0,28.
Caminem per un bosc d’alzines i roures, amb un
sotabosc força esclarissat pel ramat de xais que
hi sol pasturar. Més endavant passem fregant les
parets del Mas.

na (esquerra) i després afluïm a un camí asfaltat,

0,22 (1,930 Km) Bifurcació. Anem cap a l’esquer-

que seguirem cap a l’esquerra.

ra fent un gir de noranta graus. Hem sortit del

0,08 (0,640 km) Bifurcació. Som a tocar de can
Servosa, una masia dels segles XIV o XV. El prat
proper a aquest mas ha estat un lloc utilitzat durant anys per l’escola de Serinyà per venir-hi a fer

bosc i ara caminem pel mig de camps de conreu.
Hem entrat al pla de Martís, actualment una extensa plana agrícola d’una bellesa especial.
0,24 (2,040 km) Passem per davant de can
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Can Malloles

Malloles, una antiga masia –dels segles XVXVII- amb una bonica finestra a la seva façana
principal i una era tancada amb un portal que
té una llinda amb una inscripció de l’any 1669.
Comencem a gaudir de panoràmiques sobre les
muntanyes de la Garrotxa, els Pirineus i les serres de Sant Patllari i la muntanya de Rocacorba,
entre d’altres.
0,28 (2,300 km) Caseta del pou d’en Perella.
Cruïlla de camins. Aquí deixem els senyals del
GR1 i seguim recte en la mateixa direcció en què
anàvem. El camí que tomba a l’esquerra s’enfila
al turó de can Perella (244 m), on hi ha aquesta
masia amb les restes del castell de Teià o Taià.
0,35 (2,850 km) Bifurcació. Tombem a la dreta
en direcció sud, deixant a la nostra esquena la
muntanya de la Mare de Déu del Mont. Cada
cop se’ns obren més vistes sobre les serralades
properes i també algunes de més llunyanes.
0,44 (3,530 km) Som al costat de la Casa Nova
de can Traver o can Traver Nou (municipi de
Porqueres) i accedim a una carretera enquitranada. Anem cap a l’esquerra i, poc després de
passar per davant de l’entrada de la casa, tornem a trencar a l’esquerra, ara caminant per
una pista de terra.
12 Centre Excursionista de Banyoles

0,51 (4,090 km) Trobem la petita placeta de
Sant Galderic, ombrada per un rodal d’arbres joves. Sant Galderic era un pagès occità del segle
IX, nascut en un poblet de l’Aude situat en els
límits de les diòcesis de Carcassona i Mirepoix,
que va ser canonitzat i posteriorment honorat
com a patró dels pagesos, tant del Rosselló, com
de tot Catalunya. En aquest indret, molt proper
al punt on conflueixen quatre municipis del Pla
de l’Estany: Esponellà, Fontcoberta, Porqueres i
Serinyà, s’hi celebra un aplec conjunt d’aquests
pobles cada dotze d’octubre. Fora d’aquesta
data, actualment quan hi passem, no hi podrem
veure cap imatge del sant, ja que la que s’hi havia col·locat fa uns anys va ser destruïda per uns
brètols i s’ha optat per no deixar-hi fixa una imatge nova que s’ha fet.
Des d’aquí tenim una bona visió de la serra
Cavallera i dels Pirineus fins al Canigó. També
podem veure les muntanyes de Rocacorba, de
Sant Julià del Mont, Puigsacalm, Comanegra,
Bassegoda o la Mare de Déu del Mont, i les serralades de les Salines i les Alberes.
Un cop contemplat el paisatge, seguim pel mateix camí, que va resseguint, tan a prop com pot
però sense creuar-lo mai, el rec d’Espolla, tot
obviant els diversos trencalls que trobem tant a
dreta com a esquerra.
El rec d’Espolla és el desguàs de la platja d’Espolla, la propera i important cubeta de 360 metres de llargada, 145 d’amplada i gairebé 5 de
fondària, que és habitualment eixuta, però que
durant les èpoques més plujoses pot arribar a
emmagatzemar 40.000 m3 d’aigua, que li arriba
tant superficialment, com subterràniament (dades extretes de l’Itinerari I, de la col·lecció Porqueres, camins a peu).

1,16 (6,100 km) Creu de Terme i Pont Medieval de Martís (municipi d’Esponellà), un indret
amb un encant especial, que ens transporta a

temps passats, ideal per fer-hi una breu parada.
La creu que hi trobem actualment és una reproducció de l’original –dels segles XIV-XV-, que va
ser destruïda durant la Guerra Civil. Les seves
restes són al Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles. Arribem al camí asfaltat de Martís a
Serinyà. Marxem per aquest vial, a l’esquerra, en
direcció Serinyà.
Des d’aquest punt, si continuem pel camí asfaltat cap a la dreta en direcció al veïnat de Martís,
en un moment arribarem a una carretereta, que
ve de la de Melianta a Esponellà. La travessarem
i, tot marxant per una pista de terra que ressegueix tota vora del rec d’Espolla, en poca estona arribarem als saltants de Martís. En èpoques
de pluja, quan la platja d’Espolla és plena i el
rec de desguàs que ens ha estat acompanyant
bona part d’aquesta caminada porta força aigua,
els saltants formen una impressionant baixada
d’aigües cap al Fluvià i configuren un paisatge
d’extraordinària –i inesperada- bellesa que paga

la pena contemplar.
1,25 (6,780 km) Deixem a la dreta el vial que
du al camp d’aviació d’aeromodelisme. Enfront
nostre tenim una bonica visió de la vall del Ser
amb la muntanya del Puigsacalm al fons.
1,33 (7,420 km) Els Quatre Camins. Algunes àvies de Serinyà havien sentit a dir que aquest indret era un punt de reunió de bruixes, com tants
d’altres que tenim escampats pel nostre país. En
els Quatre Camins, de fet, estem creuant el camí
antic de Banyoles a Dosquers, que trobem força
aperduat cap a la dreta, en direcció a la Cadavall i el Fluvià. Nosaltres prendrem aquest camí
ral cap a l’esquerra, tot deixant l’asfaltat que segueix fins al nucli de Serinyà.
1,42 (8,100 km) Bifurcació i caseta de pou
amb un curiós noguer de quatre besses a tocar.
Anem cap a la dreta, en direcció ponent –amb
la muntanya de Sant Julià del Mont en front nostre- cap a cal Cau de Dalt i Serinyà. Al final dels
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camps, el camí tomba a la dreta.
1,53 (8,930 km) Bifurcació just abans d’entrar
en un petit rodal de roures i alzines. Girem cap a
l’esquerra i aviat caminem entre camps (esquerra) i arbres (dreta).
1,58 (9,340 km) Després d’haver passat pel costat d’unes edificacions de granja en desús, afluïm a una pista de terra i anem cap a la dreta. Al
moment passem per davant de cal Cau de Dalt i
la pista de terra se’ns converteix en camí asfaltat.
Aviat embranquem amb una carretereta, també
asfaltada, més principal. La seguim cap a la dreta i comencem a trobar les primeres cases dels
afores de Serinyà: can Ventura, cal Cau de Baix
i can Mau, per aquest ordre.

2,03 (9,750 km) Cruïlla de carrers. Primer girem
a l’esquerra per, al cap de poc, tombar a la dreta i continuar baixant pel carrer Figueres, fins al
centre de Serinyà.
Poc abans de creuar el Serinyadell o, ras i curt,
el Torrent, per a la gent del poble, podem veure
els rentadors públics, que encara s’utilitzen per
rentar la roba i posar-se al dia dels esdeveniments quotidians.
2,09 (10,300 km) Plaça de l’Ajuntament.
Coordinació i text: Pilar Castel.
Col·laboració en la preparació del recorregut:
Carme Gassiot i Joan Pontacq.
Plànol: Joan Pontacq.
Fotografies: M. Àngels Ruiz.

Ells també pateixen la crisi…
Visitar qualsevol protectora d’animals o “gossera” posa la pell de gallina.

ment, per haver-se escapat i no portar xip que
els pugui identificar i tornar-los a casa seva.

Jo ho vaig fer… per curiositat i per la meva estima als animals i, en especial, als gossos.

Què és un gos o un gat o qualsevol animal domèstic: un objecte qualsevol, un caprici o una
responsabilitat que es converteix en irresponsabilitat?

Vaig passar tres dies sense treure’m del cap el
que havia vist. Una gàbia de reduïdes dimensions era compartida per almenys 4 gossos. De
totes les edats: de pocs mesos fins a gossos vellets. De menjar: barres de pa. De llit: un cobert
de ciment. Companyia humana: inexistent.
Alguns d’ells probablement passaran anys dins
d’aquella gàbia i no tornaran a sortir. Com una
cadena perpètua sense haver comès cap delicte. Una pèrdua de llibertat provocada per un
abandonament, un maltractament o, simple14 Centre Excursionista de Banyoles

Per a uns, serà un company de pis i un amic
amb qui compartir llargues caminades en silenci. Per a altres, una eina de treball. Per a altres,
un objecte contra el qual llençar la seva ràbia i
frustracions i per a altres, res, indiferència, perquè no els provoquen cap emoció ni els veuen
cap gràcia. Però, en qualsevol d’aquestes percepcions, en totes, es mereixen un respecte.
En funció de la teva manera d’entendre la vida i

de la teva sensibilitat envers la Natura, els animals tindran un paper més o menys important
dins d’ella, però ningú pot negar que també pateixen gana, fred, por i tristor. I tampoc es pot
negar que en la majoria de casos som els mateixos humans els que provoquem el seu patiment.
Desenes de protectores d’animals, mogudes per
voluntaris i sobrevivint com poden amb l’ajuda
d’aportacions individuals i petites subvencions,
veuen com els seus recursos econòmics estan
disminuint a passos gegants, a causa de la crisi
econòmica actual i a la poca consciència ecològica de les administracions. En canvi, la quantitat d’animals que els entreguen, o que salven de
les mans de males persones, va en augment i,
realment, estan desbordats.
El primer pensament pot ser: “- I què vols, si no
hi ha diners per a les persones, n’hi ha d’haver
per als animals…?! Total, són animals, ja s’espavilaran que prou problemes tinc jo!”
Doncs jo penso que són la nostra responsabilitat com a ciutadans que compartim un mateix
territori i ens beneficiem de tot el que ens dóna.
Que una cosa no treu l’altra i que l’objectiu de
tots hauria de ser crear, de mica en mica, una
societat més equilibrada i justa per a tothom i
per a tot allò que forma part d’ella.
Molts d’ells passaran tota la vida tancats dins
una gàbia.
Molts d’ells no sabran mai què és una carícia.
Molts d’ells dormiran tot l’hivern al ras.
Molts d’ells no sabran què es tenir una vida digna. No de capricis, simplement digna.
Diria que cap té la culpa de la seva situació.
Penso fermament que aquesta situació és resultat d’una actitud generalitzada, enfocada a la
idea que tot el que tenim a la vida es mereix “un
sol ús”. A la satisfacció instantània i efímera. A la

falta de compromís i inquietuds socials.
Per què no plantejar-se, abans de comprar-se o
regalar un animal, passar-se per una protectora
i deixar-se captivar per la mirada d’algun d’ells?
N’hi ha de totes les races, de totes les edats, de
totes les mides, de tots els caràcters i cada un
amb una història darrera i amb la gran necessitat
d’una altra oportunitat.
O per què no fer-se voluntari i anar-los a passejar
en cap de setmana?
O per què no simplement transmetre i fer una
mica de pedagogia en el teu entorn social i laboral?
Tots podem fer alguna cosa, per molt petita i insignificant que sembli, per construir una societat
més humana, i potser, adoptant o apadrinant un
animal, iniciem un camí de satisfacció personal
que ens porta a voler moure encara més coses i
voler aportar a la societat la nostra ajuda, solidaritat i generositat. A sentir-nos en deute amb ella
i desitjar fer-la millor.
Esperar que ho facin els veïns, els altres, afirmar
que és responsabilitat dels polítics o apartar la
mirada d’allò que no ens agrada o ens remou
alguna cosa per dins, no farà que res millori i tot
continuarà sempre igual.

Núm. 441 15

Tenim molt poder com a ciutadans. Un petit
canvi, un petit gest, pot moure muntanyes i ens
hem de creure que sóm capaços i que la societat
la fem nosaltres, els de “sota” i que a les nostres
mans està implicar-se i no, simplement, anar
fent i veure passar els dies.

per res més que per nosaltres mateixos?
Quin sentit té viure aïllats i fer com si tot allò injust i trist no anés amb nosaltres?
Passeu per una “gosssera” i la vostra percepció
del tema canviarà radicalment.

Quin sentit té tot plegat si no fem res per ningú ni

“La grandesa d’una nació i el seu progrés moral
es mesura en la manera com tracta els animals“.
Mahatma Gandhi
Per contactar amb l’Associació de defensa i protecció
dels animals del Pla de l’Estany:
Telèfon: 639 970 004 - Barri Puigpalter, 18 - 17820 Banyoles

Les nostres seccions
Secció d’aplecs
i acampades
Diumenge, 19 de desembre

CELEBREM EL NADAL AL
BASSEGODA
Després d’haver fet bivac al Bassegoda, la secció d’aplecs del Centre us anima a fer un dinar
de germanor a la Plana de Riu.
14:00 Arrossada popular
15:30 Actes tradicionals nadalencs ( cantada de
nadales, malabars,.etc...)

SANT PATLLARI
Després d’haver treballat molt de temps, el passat mes de setembre el Centre Excursionista de
Banyoles i el Patronat Santa Creu van firmar un
contracte de vetlla de l’Església i la Rectoria de
Sant Patllari.
Per a la gent del Centre és molt important poder tornar a gaudir d’aquest espai tot recordant
aquella gent que hi va treballar per reconstruirho.
A partir d’ara comença una nova etapa on es millorarà les instal.lacions i els seus voltants ( neteja de l’espai, rehabilitació de la rectoria, etc... )
Lluís Juan Garganta
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Secció
excursionisme clàssic
GENER
Diumenge 16

CAMP DE TREBALL A SANT ANIOL
D’AGUJA
Activitat dels Amics de Sant Aniol d’Aguja per
treballar pel manteniment i la recuperació de
l’entorn de l’ermita i del refugi així com dels camins que hi porten.
Dinar comunitari. Si us hi voleu quedar, agrairem
que us apunteu fins al dimecres dia 12 de gener
a la secretaria del Centre. Gràcies.

Diumenge 30

DE MOTXILLA, PIOLET I GRAMPONS.SORTIDA HIVERNAL A ULL DE TER
Sortida hivernal al sector d’Ull de Ter per a fer
pràctiques de progressió en neu/glaç
Depenent de l’estat del mantell nival, farem una
excursió circular (pic de la Dona, Bacivers, Bastiments, Pic de l’Infern...)
Material: Equip d’hivern de muntanya (botes,
polaines, anorac, etc i piolet i grampons)
El centre disposa de grampons i piolets per deixar, que es repartiran per ordre d’inscripció. Inscripcions a secretaria.
Reunió preparatòria el dimecres dia 26, a dos
quarts de deu del vespre al Centre.
Cal estar en possessió de la targeta de Federat
C o superior
Guiatge: Joan Coll i Dolors Hugas

FEBRER
Dissabte12 i diumenge 13

SERRA DE CARDÓ (BAIX EBRE)
L’any passat vam fer un intercanvi de sortides
amb la gent de l’Associació “El Pi del Broi”, d’El
Pinell de Brai. El febrer vam conèixer “Els Escenaris de la Batalla de l’Ebre” a la Terra Alta i al
maig els vam convidar a veure “Els Escenaris de
La Punyalada” a l’Alta Garrotxa. Una relació que
va ser molt emotiva i profitosa, la qual cosa ens ha
engrescat a repetir-la durant aquesta temporada.
La sortida tindrà una part més “cultural” el
dissabte, al voltant de l’Ebre, amb el Pas de la
Barca de Miravet, visita al Castell de Miravet i
la possibilitat de visitar les Coves Meravelles
de Benifallet, o fer un tast de vins en algun celler de la zona. Oportunitat de poder comprar
els famosos “pastissets” al poble Rasquera.
Aquest poblet al costat de l’Ebre serà el nostre
allotjament, a la casa de colònies Ca Manxol
(www.camanxol.com) en règim de mitja pensió.
Diumenge trescarem per la desconeguda serra
de Cardó, de prop de 1000 m i amb vistes esplèndides des del mar als Pirineus. Els nostres
guies autòctons estan definint l’itinerari perquè
puguem conèixer els llocs més emblemàtics de
la serra. Estarem en bones mans.
Cal apuntar-se a la secretaria del Centre fent una
paga i senyal de 20 euros per poder fer la reserva
de l’allotjament i autocar. La data límit per fer la
inscripció és el dia 14 de gener. A partir d’aquesta
data dependrà de la disponibilitat d’allotjament.
Vocals: Josep Casals i Quim Oliver “xari”.

Diumenge dia 27 de febrer

LA DEVESA i MONT-ROS
Ja és tradicional que els companys de Besalú,
en Quim Roura i en Josep Gómez, ens preparin
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una excursió. Enguany continuen descobrintnos un sector més de la riba dreta del Fluvià al
seu pas per Castellfollit de la Roca. Excursió de
tot el dia.
Itinerari: Barri del Fluvià (terme de Montagut)torrent de Santaló- Baumes de Caixurma- la Devesa- collet de l’Aulina- Mare de Déu de Montros- Can Passavent- el turonell- Castellfollit de
la Roca- barri del Fluvià. Guies : Quim Roura i
Josep Gómez.

MARÇ
Diumenge 6

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

Diumenge 13

I 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. Fa dos anys vam baixar a
Banyoles. L’any passat tocava tornar cap a Olot
però els danys provocats per les nevades de primers de març van fer suspendre l’excursió. A
veure si aquest any podem!!!. Sempre procurant
18 Centre Excursionista de Banyoles

que l’itinerari sigui el màxim de diferent a edicions anteriors. Aquesta vegada 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 9 de març. Cal
fer la inscripció a la secretaria del Centre.
Itinerari: Estanyol del Vilar- creu de Rodeja- torre de Can Ginestar- Santa Quitèria- St. Miquel
de Campmajor- els Crous- l’Hostal Nou- Torre
de Can Badia- collet de les Tres Creus- Santuari dels Arcs- Santa Pau- Santa Llúcia- torre del
Croscat- Can Serra- Olot. Vocals: Kim AgustíJoan Pontacq- Narcís Puigvert.

Dissabte 26 i diumenge 27

TRAVESSIA SANTA PAU – SANTUARI
DE LA SALUT – MIERES
Itinerari del dissabte: Santa Pau – Fontpobra –
castell de Colltort –coll de les Lleixeres – collada
dels Saiols – coll de Bas – coll de la Baga – coll
Sesarques – coll d’Uria – Santuari de la Salut.
Sopar, dormir i esmorzar a les dependències del
Santuari.
Itinerari del diumenge: Santuari de la Salut –
Sant Feliu de Pallerols – castell d’Hostoles – Cogolls – les Medes – Santuari de Finestres – coll
de la Palomera – collet de la Devesa – Mieres.
Cal apuntar-se a secretaria fent una paga i senyal de 20 euros. Període d’inscripcions del dia
1 al 25 de febrer. Preu total de la mitja pensió:
43 euros. Cal ser federat.

Reunió preparatòria el dimarts dia 22 de març, a
2/4 de 10 del vespre, als locals del Centre.

c u r s o s

Organitza: Lluís Casademont, Quim Aradas, Toni
Peláez i Narcís Puigvert.
Col.labora: Amics de la Serra de Finestres i de
l’entorn de Mieres.

AVANÇ PEL MES D’ABRIL
Dissabte 2 i diumenge 3

CELEBRACIÓ A ROCACORBA
Aquest cap de setmana fa 5 anys que es va inaugurar el camí d’anar a peu a Rocacorba, que
els Bojos i Boges pel Podall ja feia uns anys que
estaven recuperant. Aquesta colla està contenta
perquè el pas dels anys haa confirmat que calia
aquest camí ja que es veu sobradament que es
fa servir. Per això cal celebrar-ho!!!
Dissabte: esmorzar de cargolada al Centre. En
acabat, i durant el matí, es treballarà en tasques
de manteniment del camí o bé de recuperació
en el camí dels Biertencs. Dinar al Prat de Sant
Nicolau. A la tarda , si encara en tenim ganes,
treballarem en aquest sector.
Vespre-nit: sopar sorpresa a les dependències
del Santuari. Cantades, balls i xerinola. Pernoctació al mateix local. A veure qui s’anima a fer
bivac a la Roca.
Diumenge: esmorzar competent. Excursió embardissada per veure per on s’haurà d’estassar
el camí perquè sigui una possible tornada des de
Rocacorba a Banyoles. La caminada s’allargarà
fins a Sant Patllari, on es clourà la celebració
amb un dinar popular.
Cal apuntar-se com a molt tard el dimecres dia
30 de març. Truqueu a secretaria. Gràcies. Vocal: Quim Oliver “xari”.

Per aquest hivern l’emceb projectarà cursos
d’alpinisme i monogràfics de vies ferrates. Si
hi esteu interessats o interessades, sols heu de
posar-vos en contacte amb l’escola via e-mail:
escolamuntanyaceb@plaestany.net, mirant la
pàgina de l’escola:

https://sites.google.com/site/escolademuntanyaceb/
o bé trucant a l’Anna al 670605304.

FAMÍLIES AMB FILLS:
S’han posat en contacte amb l’escola pares i mares amb fills que volen practicar escalada. De
moment els hem hagut de dir que fins que no
tinguem un mínim de nens i nenes apuntades
no podem tirar endavant les activitats amb menuts. Si teniu fills d’entre 6 i 12 anys que vulguin fer escalada poseu-vos en contacte el més
aviat possible amb l’emceb. Per a nens i nenes
d’altres edats, parleu amb la direcció de l’escola.
Estem pensant de fer un equip d’escalada júnior
del centre excursionista de Banyoles. Es farien
extraescolars d’escalada a la sala de boulder del
centre i de cares a primavera i estiu s’organitzaria una sortida al mes per poder practicar l’escalada en roca natural.

DONES ESCALADORES:
Estigueu alerta!!! Ja està preparat el projecte:
Dones a la vertical 2011. Entrant a la primavera
vinent començarà el nou cicle d’iniciació a la via
llarga i perfeccionament.
Núm. 441 19

CALENDARI 2011
A continuació us ensenyem el calendari de cursos de l’emceb per al proper any. Perquè us
pugueu anar organitzant els caps de setmana...
Programa de cursos i activitats previstes pel
2011.

FEBRER

Rocòdrom
Els horaris de la sala de boulder del Cenre Excursionista de Banyoles continuen
essent els dilluns i dimecres de 19.00 h a
21.00 h i els divendres de 18.00 h a 20.00 h.

Escalada a les Escoles
Dates: A convenir amb les escoles.

De cares a aquest hivern es podrà venir a entrenar tots els dies de la setmana . Sols hi ha un
requisit per venir fora de l’horari oficial: posarse d’acord amb els responsables del rocòdrom.
Aquests responsables, els trobareu al bar del
centre, als vespres.

ABRIL, MAIG, JUNY

Us hi esperem.

Curs d´alpinisme nivell 1
Dates: 3, 6, 10,13, 19 i 20 de febrer

ABRIL, MAIG

Dones a la vertical (Línia d’iniciació)
Dates: 2, 9, 30 d’abril. 7, 14, 28 i 29 de maig. 4
i 5, 12 de juny

ABRIL

Secció colla de
pa sucat amb oli

Curs Escalada nivell 1
Dates: 31 de març, 3, 7, 10, 16 i 17 d’abril

DESEMBRE

MAIG

Dissabte 19 i diumenge 20

Curs Escalada nivell 2
Dates: 5, 8, 12, 15, 21 i 22 de maig

El pessebre al Bassegoda

JULIOL, AGOST
Dones a la vertical (Línia de perfeccionament)
Dates: 16 i 17, 30 i 31 de juliol. 6 i 7, 14, 20 i
21, 28 d’agost

SETEMBRE
Curs Escalada nivell 1
Dates: 1, 4, 11, 17 i 18 de setembre
Curs Escalada Nivell 2
Dates: 31 d’Agost, 3, 7, 10, 24 i 25 de setembre

OCTUBRE i NOVEMBRE
Dones a la vertical (Nivell Intermig)
Dates: 1 i 2, 22 i 23 d’octubre. 5 i 6, 13 i 20 de
novembre
20 Centre Excursionista de Banyoles

Com cada any, i ja en portem una colla, el Centre
Excusionista de Banyoles complirà amb el ritual
de portar el pessebre a un cim emblemàtic, que
en el nostre cas és el Bassegoda.
Com ja sabeu, els del Centre aprofiten el dia per
a fer-hi un bivac, al pic de l’hivern.
Els de la nostra colla hem pensat sortir el dissabte i fer nit en tenda, al prat que hi ha a tocar
la Plana de Riu, a sota el Bassegoda i diumenge
pujar al cim.
Els qui no puguin venir dissabte, poden venir
diumenge i tots plegats pujarem al cim.
Horaris: Sortida dissabte. Contacteu amb el vocal per coordinar-ho. 972 239863

Sortida diumenge. Els qui vulguin pujar-hi han
de ser a la Plana de Riu a les 9h. del matí.

GENER
Diumenge 23

Excursió fins al paratge i font
de Perduts.
La sortida d’aquest mes serà una sortida comarcal, per a conèixer els voltants de Serinyà. És
una sortida apta per a tothom.
Punt de sortida: a les 9h. del matí des de l’aparcament dels supermercats, a Banyoles.

FEBRER
Diumenge 20

Una sortida d’ermites
Sant Roc, la Barroca i l’ermita de la Mare de Déu
del Puig de Lena. Aquest mes anirem a la vall
del Llèmena, a la serralada que separa aquesta
vall de la del Brugent. Aquesta excursió ens farà
descobrir una zona meravellosa, farcida d’esglésies, a tocar de casa nostra.
Punt de sortida: a les 9h. del matí, des de l’aparcament dels supermercats, a Banyoles; a ¼ de
10, a l’aparcament de Fontajau, a Girona.

Conèixer el
Pla de l’Estany
DESEMBRE 2010
Diumenge 19

SANTA QUITÈRIA
Anirem en cotxe fins a Santa Quitèria (Sant Miquel
de Campmajor) per visitar-hi la bonica església
del s. XI, on destaca la torre campanar, i coneixerem més coses de l’antic costum dels veïns de
Santa Quitèria i Sant Miquel per mantenir cada
any la tradició de la benedicció de les coques
contra el mal de ràbia. Després, a través d’un
antic camí que enllaça els dos nuclis de Sant Miquel, caminarem mitja hora escassa fins a arribar
a l’església romànica de Sant Miquel de Campmajor, tan relacionada amb la història del monestir de Sant Esteve de Banyoles. També tindrem
l’oportunitat de passejar-nos pel pont medieval
de Can Prat. Finalment, l’alcalde de Sant Miquel
ens ensenyarà el flamant ajuntament del poble.
La sortida d’aquesta matinal de diumenge ha estat coordinada per en Josep M. Massip.
Hora: 9.15 h
Lloc de trobada: Carrer Servites, de Banyoles (al
costat de Correus)

MARÇ 2011

GENER 2011

Diumenge 27

Diumenge 23

Tornem al Montseny

PUJALS DELS PAGESOS

Amb motiu de l’èxit de l’any passat i a petició
dels excursionistes habituals, aquest any anirem
a les Agudes i al Turó de l’Home.
Punt de sortida: a les 9 h a Banyoles, des de
l’aparcament dels supermercats; a ¼ de 10 a
Girona, a l’aparcament de Fontajau.

Anirem en cotxes fins a Pujals dels Pagesos
per visitar el conjunt de l’església, amb la seva
majestat romànica com un dels elements més
distingits. Després, tot caminant, arribarem fins
a Mas Batllori, una casa de colònies on accedirem al seu nucli zoològic per fer una visita guiNúm. 441 21

ada als seus terraris amb rèptils i amfibis i on
podrem veure també d’altres animals. Un cop
acabada la visita, i a petició d’alguns dels participants d’aquestes rutes, s’ha proposat de fer
un dinar plegats a la mateixa casa de colònies
de Mas Batllori, on ens ofereixen un menú de
15,00 euros per als adults i de 10,00 eurosper
als nens. Atès que cal un mínim de comensals,
caldrà que les persones que hi estiguin interessades vagin a recollir el tiquet a la secretaria del
Centre Excursionista de Banyoles, els dilluns
i dimecres de les 19,00 h a les 21,00 h, i els
divendres de les 18,00 h a les 20,00 h. Hi ha
temps per fer-ho fins al 17 de gener de 2011,
així podrem saber si arribem a formar prou colla.
La sortida d’aquesta matinal de diumenge ha estat coordinada per en Josep M. Massip.
Hora: 9,15 h
Lloc de trobada: Carrer Servites, de Banyoles (al
costat de Correus)

FEBRER 2011
Diumenge 20

MAS USALL DEL BOSC
Anirem en cotxes fins a Mas Usall del Bosc,
un dels veïnats més allunyats de Banyoles,
per veure i saber la història d’aquest antic nucli format per diferents cases, una de les quals
és can Farró, una masia senyorial. Caminarem
fàcilment per un antic camí, el qual havia estat utilitzat antigament pels veïns, fins a arribar
a Mas Palau. Des del serrat del Gall, podrem
donar un cop d’ull als diferents puigs que envolten el terme de Banyoles: el de Sant Martirià, el
Puig d’en Colomer i el de Can Puig. A Mas Palau
s’explicaran els orígens d’aquesta urbanització i
després es reprendrà el camí seguint un tram
de la riera Canaleta per retornar a Mas Usall.
La sortida d’aquesta matinal de diumenge ha es22 Centre Excursionista de Banyoles

tat coordinada per en Jordi Galofré.
Hora: 9,15 h
Lloc de trobada: Carrer Servites, de Banyoles (al
costat de Correus)
Organitza: Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles i Centre Excursionista de Banyoles
Col·labora: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
Tal com estava previst, el passat dia 4 d’octubre
es va iniciar el 29è curs de la Nostra Escola de
Belles Arts. El taller de pintura ha obert totalment
les seves places d’alumnes.
Pel que fa al de ceràmica, encara queden força
places per cobrir, per això fem una crida a totes
aquelles persones que se sentin atretes per la
modulació del fang, que aprofitin aquesta oportunitat per practicar una disciplina tan gratificant
com és la ceràmica. Disposem amb aquesta
finalitat d’una magnífica instal.lació, totalment
equipada i, el que és més important, d’un professor competent i al servei dels alumnes.
La segona setmana de gener del proper any
2011 començarà el curs d’iniciació al Bonsai i la
primera de febrer el de perfeccionament.
Tot seguit, a principis d’abril, tindrà lloc el 13è
“Clics de Fotografia”, que durarà fins a finals de
juny. Aquesta secció us convida a participar al
“Concurs de fotografia d’esports de muntanya /
XIX Piolet de Plata”: inscripcions i entregues fins
al dia 10 de desembre de 2010 a la secretaria
del CEB ( c/ Puig 6 ).
I per últim, cal esmentar l’èxit de l’Exposició de
Treballs de la nostra Escola durant la passada
Festa Major. Va sorprendre, i molt positivament,
la qualitat de l’obra presentada.
Rafel Cuenca i Juncà
Vocal Escola de Belles Arts

Secció
de Fotografia
Com ja es va comunicar en el darrer butlletí de
tardor, estem treballant en el concurs de fotografia “XIX PIOLET de PLATA”. S’han fet prop
de 1800 enviaments de les bases del concurs,
per correu, a totes les agrupacions, federacions
i entitats de muntanya d’Espanya. També s’han
enviat per correu electrònic a entitats fotogràfiques i portals de fotografia.
El darrer 7 de novembre es va fer la sortida de
tardor: parades per fer fotos a Avinyonet de Puigventós, Vilanant, Cistella, Vilaritg i dinar a La
Salut de Terrades. Va ser una sortida molt agradable amb un total de 20 companys d’afició,
membres de la secció i algun acompanyant. Es
va sortir de Banyoles, ja amb amenaça de pluja,
va aguantar fins a Cistella però a Vilaritg i a La
Salut de Terrades plovia molt. Després de dinar
tothom va anar cap a casa.
Sempre que es fa una sortida al cap d’uns dies
quedem al Centre per ensenyar-nos les fotos i el

dia que vam veure les fotos, en acabar la sessió, espontàniament es va organitzar una altra
sortida pel diumenge dia 21 de novembre a Les
Planes d’Hostoles, al salt de Cogolls i al pont de
Sadernes. En aquesta ocasió el grup va ser de
8 companys i, pel que m’han anat comentant,
tothom en va quedar molt content. En aquesta
darrera excursió el nostre guia va ser en Lluís
Pujolàs, que feia poc ja havia fet aquesta ruta.
Gràcies Lluís.

Sortida a cistella
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Audiovisuals
MARÇ 2011
Divendres 25

3 CATALANS I
MOOOOOOOOOOOOOOOOLTS
XINESOS
Viatge a través del temps i els contrastos, de la
màgia d’orient, dels camins impossibles, entre
les multituds, dins un somriure…
A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre.
Jaume Campolier i Família

Sant Patllari
Després d’haver treballat molt de temps, el

dant aquella gent que hi va treballar per re-

passat mes de setembre el Centre Excursionis-

construir-la.

ta de Banyoles i el Patronat de la Santa Creu

A partir d’ara comença una nova etapa, on es

van firmar un contracte de vetlla de l’Església i

milloraran les instal.lacions i els seus voltants

la Rectoria de Sant Patllari.

(neteja de l’espai, rehabilitació de la rectoria,

Per a la gent del Centre és molt important po-

etc.)

der tornar a gaudir d’aquest espai tot recor-

Lluís Juan Garganta
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Felicitats per a en Quim Roura
El passat dia 13 de novembre es va celebrar
l’edició d’enguany dels Premis Trabucaire,
que atorga l’entitat dels AMICS DE L’ALTA
GARROTXA.
En Quim Roura, company, soci, amic i col·
laborador habitual del Centre Excursionista de
Banyoles, va rebre un dels premis Trabucaire per la seva trajectòria excursionista a l’Alta
Garrotxa.
Des del Centre volem felicitar en Quim i li
diem: PER MOLTS ANYS!!!

L’Assemblea de socis del passat mes de setembre va decidir, per unanimitat, no apujar
les quotes de soci per al proper any 2011.
Lluís Pagès

CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES
-Secretaria-

† Josep Ayat
El passat diumenge 28 de novembre ens
va deixar en Josep Ayats. Home vinculat
al Centre des de feia molts anys, li hem
d’agrair el seu suport a la colla de Pa Sucat amb Oli.
Des d’aquestes ratlles la Junta Directiva
del Centre Excursionista de Banyoles vol
transmetre a la Família el més sincer
condol: comprenem que és una pèrdua
molt dolorosa, però els oferim tot el nostre suport.

Llicències federatives
2011
Com cada any, us fem esment que és molt
necessari disposar, a partir del primer dia
de l’any 2011, de la corresponent llicència
federativa per a qualsevol activitat muntanyenca, sigui del caire que sigui i amb més
o menys dificultat. Aquesta llicència comporta l’assegurança d’accidents de muntanya, amb diferents modalitats i preus. Per a
més informació, adreceu-vos a la Secretaria
del Centre.
Hi ha un canvi de la targa C, que ara pasa a
ser la C1 (Espanya, Portugal, Andorra i Pirineus) i la C2 (Europa)
A fi d’agilitzar els tràmits amb la Federació,
demaneu-la com més aviat millor i no espereu al moment de fer l’activitat. El Centre
no tramitarà cap llicència que no hagi estat
pagada en el moment de demanar-la.
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Resum d’activitats
DESEMBRE 2010

Diumenge 30

MARÇ 2011

Diumenge 19

DE MOTXILLA, PIOLET I
GRAMPONS. SORTIDA
HIVERNAL A ULL DE TER
Sortida hivernal al sector d’Ull de
Ter per a fer pràctiques de progressió en neu/glaç
-Secció excursionisme clàssic-

Diumenge 6

SANTA QUITÈRIA
Anirem en cotxe fins a Santa Quitèria (Sant Miquel de Campmajor)
per visitar-hi la bonica església
del s. XI.
- Secció Conèixer el Pla de l’ Estany CELEBREM EL NADAL
AL BASSEGODA
Després d’haver fet bivac al
Bassegoda, la secció d’aplecs del
Centre us anima a fer un dinar de
germanor a la Plana de Riu.

GENER 2011
Diumenge 16
CAMP DE TREBALL A SANT
ANIOL D’AGUJA
Activitat dels Amics de Sant
Aniol d’Aguja per treballar pel
manteniment i la recuperació de
l’entorn de l’ermita i del refugi així
com dels camins que hi porten.
-Secció excursionisme clàssic –
Diumenge 23
EXCURSIÓ FINS AL PARATGE I FONT DE PERDUTS
És una sortida apta per a tothom.
- Colla del Pa Sucat amb Oli PUJALS DELS PAGESOS
Anirem en cotxes fins a Pujals dels
Pagesos per visitar el conjunt de
l’església.
-Secció Conèixer el Pla de l’ Estany -

FEBRER 2011

XIV CAMINADA POPULAR
DE MONTAGUT
Sortida matinal. Caminada popular organitzada pels companys
de l’Associació Terra Aspra, de
Montagut.
-Secció excursionisme clàssic-

Dissabte12 i diumenge 13

Diumenge 13

SERRA DE CARDÓ (Baix Ebre)
La sortida tindrà una part més
“cultural” el dissabte, al voltant
de l’Ebre, amb el Pas de la Barca
de Miravet, visita al Castell de
Miravet i la possibilitat de visitar
les Coves Meravelles de Benifallet.
-Secció excursionisme clàssic-

I 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-

Diumenge 20
SANT ROC, LA BARROCA I
L’ERMITA DE LA MARE DE
DÉU DEL PUIG DE LENA
Aquest mes anirem a la vall del
Llèmena.
-Colla del Pa Sucat amb Oli MAS USALL DEL BOSC
Sortida a Mas Usall del Bosc, un
dels veïnats més allunyats de
Banyoles.
-Secció Conèixer el Pla de l’ Estany Diumenge dia 27 de febrer
LA DEVESA i MONT-ROS
Ja és tradicional que els companys
de Besalú, en Quim Roura i en
Josep Gómez, ens preparin una
excursió.
-Secció excursionisme clàssic –

Divendres 25
AUDIOVISUAL
3 CATALANS I MOOOOOOOOOOOOOOOOLTS XINESOS
A les 10 del vespre, a la sala
d’actes del Centre.
Dissabte 26 i diumenge 27
TRAVESSIA SANTA PAU –
SANTUARI DE LA SALUT
– MIERES
-Secció excursionisme clàssicDiumenge 27
Tornem al Montseny: LES
AGUDES I AL TURÓ DE
L’HOME
-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
26 Centre Excursionista de Banyoles

Ermita de Sant Nicolau

Ermita de molt fàcil localització ja que
està situada al costat de la carretera
de Banyoles al santuari de Rocacorba.
Construcció petita i senzilla. L’edifici
original podria datar del segle XIII.
L’ermita fou restaurada per la nostra
entitat a l’any 1976.

Rocacorba

Sant Nicolau

Pujarnol

Banyoles
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