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Península de Malaca i Bali
Seguint la tònica de l’any passat, enguany hem

mai! Moltes vegades no saps ni el que demanes,

travessat la península de Malaca, des de Ban-

ets a les seves mans. Amb un somriure et con-

gkok fins a Singapur i acabant a l’illa de Bali.

viden a seure i a esperar mentre van feinejant

Altre cop, un viatge on hem fet moltíssims qui-

darrera de cuines rudimentàries, de les quals en

lòmetres amb pocs dies, però que ha estat una

surten uns plats deliciosos! Els tailandesos són

gran experiència.

gent senzilla, una mica diferents de la resta de

La nostra aventura comença a la ciutat de Bangkok, la qual anomenen la Venècia del sud-est
asiàtic. Això evidentment és discutible, ja que tot
i disposar d’alguns canals, ni de bon tros són
comparables amb els de la Venècia italiana. A
més, són d’un color marronós i esdevenen una
claveguera més de la ciutat. La primera imatge
que un s’emporta d’una ciutat amb uns 8 milions d’habitants és bastant xocant. No és que
estigui plagat de gratacels ni que tinguis una
sensació de grans aglomeracions de gent, però
el volum de trànsit és molt elevat, constituït per
una barreja de taxis blaus i roses, així com dels
mítics “tuk-tuks” (un tipus de rickshaw motoritzat). Per sort tenen un skymetro que travessa

sud-asiàtics, ja que durant molts anys van pertànyer a un regne a part, que feia de frontera entre
el gran imperi xinès i les colònies dels imperis
occidentals, fet que els va proporcionar un cert
aïllament cultural. Així doncs, tenen una personalitat molt ben definida, que es fa evident als
seus temples (wats) i al palau presidencial -molt
important per la seva arquitectura i el seu art.
Tampoc hi manca el Chinatown! Tot i ser la capital del kick-boxing, com que no és un esport del
nostre grat, no vam fer cap esforç per veure cap
combat. Això sí, no ens vam oblidar de fer una
mica el guiri i ens vam deixar practicar un massatge tailandès, que més que relaxar-nos, ens va
deixar bastant adolorits.

la ciutat. Les vies són sobre una construcció de

I seguint cap al sud, vam anar a petar a una illa

formigó semblant a la d’un scalextric o compa-

pròxima a Phuket, anomenada Ko Lanta. Mal-

rable al nus de la Trinitat. Ara bé, el que sobta

grat no disposar d’un sol esplèndid i radiant, feia

de veritat és la sensació que els tailandesos no

la suficient calor per dedicar un parell de dies

s’estan mai a casa, viuen al carrer! Hi ha moltes

a relaxar-nos en una espècie de resort casolà,

paradetes de menjar a l’aire lliure per tota la ciu-

just al davant de la platja. Vam gaudir del “no fer

tat i els autòctons acostumen a menjar fora de

res” i vam passar l’estona entre banys, lectures

casa. I és que aquesta gent funciona amb la llum

i partides de Kniffel (un joc increïble, per cert).

del sol, és a dir, de sis del matí a sis del vespre
aproximadament. I alguns fan torn de nit i tot! La
ciutat no para mai.

La primera parada a Malàisia va ser en una ciutat del nord, anomenada Georgetown, on purament vam delectar-nos amb alguna especialitat

Un cop instal·lats i després d’haver inspeccionat

culinària, passar la nit i ens va servir de platafor-

una mica el terreny, ens vam entaular a peu de

ma de llançament cap a les terres de l’interior

carrer, evadint una mica les típiques recoma-

fins a arribar a Cameron Highlands. I com el seu

nacions de la Lonely Planet i les manies que

nom indica, allà sí que ens vam haver d’abrigar

tenim els occidentals. I vinga, a endrapar com

una mica més, sobretot a les nits. La climatologia
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en aquesta zona i en aquella època de l’any es
basa en la presència d’un sol i una calor tropical
durant el matí, el qual deixa pas a la boirina i a
la pluja a mesura que avança la tarda, que és
la principal raó de la seva exuberant vegetació.
Perquè us en feu una idea, és una regió on s’hi
accedeix per una carretera de muntanya, envoltada de selva i, de sobte, et trobes al mig d’una
civilització basada purament en el cultiu de flors
i de plantacions de te, les quals vam visitar tot
fent un volt pel bosc tropical.
Següent parada, Kuala Lumpur. La capital de la
federació malaia sí que sobta al primer cop que
la veus, tot i que és evident que Malàisia disposa
d’uns recursos econòmics que no té Tailàndia.
I el millor reflex d’això són les impressionants,
mítiques i megalítiques Torres Petrones (les més
altes del món fins la construcció del Taipei 101
l’any 2004), símbol de la companyia petrolera nacional i també de progrés d’un país, que
clarament vol figurar en el mapa. El fet és que
a KL un hi pot trobar una barreja perfecte de
tres cultures; indús, xinesos i musulmans malais
cadascun amb els seus respectius idiomes, present sobretot a la part més tradicional dels barris
de Little India i de Chinatown. Tanmateix, també
disposa de la modernitat més puntera coronada
amb un skyline de primera categoria.
I d’aquí, cap a Singapur amb autobús. Ja podeu riure de la TEISA!!! Mare meva quins busos
tu, amb aquest creuaríem tot Malaca i sense
pensar-nos-ho gaire! Arribada a Singapur i estupefacció! Riu-te’n de la nova zona del Fòrum
a Barcelona! Aquesta gent sí que sap construir
edificis, de totes les formes i mides possibles.
Això sí, tenen molts beis, com per exemple, la
pena d’encarceració en cas de menjar xiclet,
cosa que està absolutament prohibidíssima. La
població (ètnicament xinesa i anglesa idiomàticament parlant) no és molt gran, però es nota
que viuen del comerç i que tenen pela llarga. Un

exemple clar n’és l’Orchard Road, de les avingudes comercials més llargues i pijes que hàgim
vist mai... I clar, quan et prens un cafetó de no
res, per uns 3 o 4 € després de tot el que has
recorregut amb pocs calerons a la butxaca, un
l’allarga fins a l’última gota.
Ara sí, ja ens acostàvem a la part final del nostre viatge, que inicialment pensàvem passar
entre les illes de Bali i Java. Però vet aquí que
aparegué el nostre estimat volcà Merapi, que ja
portava alguns mesos fent de les seves, i ens va
obligar a volar directament a Bali. Posteriorment,
l’erupció d’un company seu anomenat Gunung
Bromo, també ens hi va fer allargar l’estada un
parell de dies.
El nom de Bali, per si sol, ja et transporta a un
lloc paradisíac, però tanmateix misteriós. No sabíem ben bé què ens hi trobaríem i un cop més
ens vam sorprendre positivament. Perquè us en
feu una idea és una illa d’origen volcànic, platges
més i menys paradisíaques, arrossars, volcans
de més de tres mil metres, una part interior més
selvàtica, i tot sembrat d’una quantitat incalculable de temples. Una illa de contrastos, vaja.
Tanmateix, el que més ens va captivar, a part de
les seves danses, va ser la seva devoció per les
ofrenes diàries i a trenc d’alba a gairebé tots els
indrets imaginables.
Aquí sí que vam aprofitar per fer encara més el
guiri i passar algunes nits en autèntics resorts
davant de la platja i fent activitats com ara snorkel. Un cop situats al nostre “camp base” a
Ubud (al centre), vam llogar un parell de motos
per recórrer l’illa en etapes. Si bé és cert que
hi ha parts bastant turístiques, d’altres són més
inaccessibles i on un se sent observat i analitzat per la població local, fet que sempre ajuda
a percebre l’autenticitat del lloc on es viatja, fora
de la influència de la massificació turística. Pot
semblar molt romàntic travessar tota l’illa a bord
d’un ciclomotor, però si us hem de ser sincers,
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la temeritat dels conductors i la insuficiència de
les seves carreteres, més d’un cop et fan passar
arran la dalla de la mort.
Ja per últim, només ens restava volar fins a Jakarta, megalòpolis de 20 milions d’habitants i segurament una de les més brutes i contaminades
del món. Això sí que va ser un xoc bastant fort.
El més interessant de la ciutat és potser el “port
pirata” que tenen muntat a l’antiga part colonial.
Home... té el seu mèrit tenir una flota de vaixells de fusta per nodrir comercialment un país
de 245 milions d’habitants, tot i que segur que
n’existeixen un munt de més moderns, és clar.
Aquí sí que vam despertar la curiositat dels lo-

cals, els quals es quedaven embadalits al nostre
pas, i no ens estranya!, ja que no és precisament
una destinació turística de primer ordre. És evident que la ciutat no està preparada per això. Ja
només ens restava acomiadar-nos, mirar enrere,
recordar les experiències que havíem viscut durant els 22 dies de viatge... i fer una anàlisi per
a futures visites als indrets que més ens havien
captivat.
Francesc Ribas i Aulinas
Laia Prat i Ortega
Toni Bassaganyas i Bars

Els encants del nostre Pirineu
Entenem per excursionisme l’acció de recórrer
una certa extensió de país, especialment a la
muntanya.
Al Principat, l’aparició de l’excursionisme és fruit
de l’anhel de coneixença, d’estudi i d’estimació
de la pròpia terra que desvetlla la Renaixença.
Més tard, la pràctica de l’excursionista es divideix en dues tendències: una dedicada a les
excursions de muntanya MUNTANYISME, que
donen lloc a la creació de Clubs Excursionistes; i
una altra de tipus comercial amb finalitats recreatives, amb uns itineraris concrets i que serà el
pilar del TURISME.
En el s.XXI l’excursionisme català, amb una manifesta vocació global, i com a conseqüència del
benestar de què disposa, visita muntanyes llunyanes tot buscant noves emocions i aventures,
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aprofitant que els mitjans de transport actuals
han escurçat les distàncies i permeten fer les
anomenades EXPEDICIONS a serralades d’altres
continents com ara els Andes, l’Himalaya etc. en
el que hem de considerar clarament TURISME
DE MUNTANYA.
Faig aquest preàmbul perquè crec que avui
dia l’excursionisme està perdent part dels seus
valors originals, com a conseqüència del que
bona part dels muntanyencs viuen a les ciutats i
disposen dels mitjans materials per buscar quelcom més.
Els amants de l’excursionisme que vàrem néixer en l’època de pobresa de la postguerra,
amb equipaments precaris i transports limitats,
des de petits vàrem practicar un muntanyisme
de proximitat, profundament arrelat a la nostra
terra, i l’alegria que aquest ens proporcionava

Camí del GR11 de Molló a Setcases
(Pirineus de Girona)

enmig de tantes privacions ens va fer descobrir
i estimar les muntanyes del nostre país. Ja de
grans alguns hem pogut disposar d’una estada
al cor del Pirineu gironí, i viscut bona part de
la setmana a 1300 metres d’alçada envoltats de
cims d’una bellesa única.
Això en el meu cas em permet molt sovint fer
sortides des de la meva casa de Molló seguint
uns itineraris propers i meravellosos com el que
avui m’ocupa, que és el que recorre una part del
GR11 que va de Molló a Setcases. Un bon punt
de partida és la Plaça de la Font Vella, amb una
bon aparcament pels que venen de fora, i des
d’on el camí guanya altura ràpidament coincidint amb una pista asfaltada que dona accés a
petites urbanitzacions que ben aviat es deixen
enrere per començar a gaudir d’una vista indescriptible a la nostra esquena; la Garrotxa, amb el
Coma Negra en primer terme, més a l’esquerra
la Serra Cavallera, al fons el Puigsacalm i més
enllà la serralada del Montseny; a la dreta el
Canigó i el Costabona tot davant. Arribem ja a
l’Oratori de Santa Magdalena a uns 1500 metres
i aleshores, si a l’estiu tenim un camí d’herba
que és com una catifa verda, a l’hivern ens trobem ben sovint amb un bon gruix de neu, però
donat que fins que arribem al broll d’aigua anomenat el “bot d’en Moi” és pla, amb raquetes
és de molt bon caminar. Seguint el camí ens
porta fins el Puig de Sant Joan de 1645 metres
i més endavant deixem per un moment el GR11
i pugem fins el Puig Moscós 1740 metres amb
parada per fer un mossec i contemplar una vista
imponent: al davant nostre el Costabona, més a
l’esquerra la Serra Cavallera, al fons el Taga i a la
nostra dreta al Canigó.
Seguim per la Collada de la Fembra Morta i tornem a agafar el GR11 fins a un encreuament i
prenem el camí de la dreta per pujar al Puig Sistra a 1985 metres, on és obligada una “parada i
fonda”, doncs el panorama que veiem és fabulós

amb les muntanyes de Vall Ter, Bastiments, Coll
de la Marrana, Grans de Fajol... a més de les ja
esmentades Costabona, Canigó, Garrotxa, Serra
Cavallera, Puig Sacalm, Montseny... un indret
per deixar-hi passar hores.
De tornada reprenem el GR11 ja camí de Molló
i deixant el Puig Moscós a l’esquerra, cal para
per refrescar-nos amb un broll d’aigua que surt
d’una roca penjada en una cinglera, naixement
del torrent d’Els Forcs; val la pena! Anem baixant
cap a Molló sense deixar de contemplar per tots
costats una vista formidable.
Bé, fins aquí la descripció d’un recorregut idíl·
lic però molt poc concorregut pels muntanyencs
del país; en canvi a l’estiu, són nombrosos els
estrangers que hi transiten; francesos, anglesos, austríacs, alemanys, canadencs... i davant
d’això, jo em pregunto què ens queda dels fonaments de l’excursionisme al nostre país, és a dir,
d’aquell “anhel de coneixença, estudi i estimació
de la pròpia terra”. Francament ben poc.
Rafel Cuenca I Juncà
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Atrapats a la Cova dels Muricecs
El Montsec d’Ares és un lloc recomanable per
anar d’excursió. Però una excursió no és només
un lloc, també és un temps, una llum, un camí
i, sobretot, unes persones i unes experiències.
Sempre deixa pòsit: l’esgarrinxada inevitable,
una conversa al peu del camí, unes olors perfumades, el gust del pa de figues sota el roure
monumental, la imatge que tardaràs a oblidar....
(en aquest cas... potser l’”aparició” d’un garrotxí
radical caminant descalç pel fang del congost de
Mont-Rebei envoltat d’un aura de llum difuminada pel plugim?)
Mai és fàcil posar ordre en el garbuix de records
generats durant quatre dies de vivències tan personals i intenses. Per això no ho hem provat.
Al Pallars els ratpenats són muricecs. El rei dels muricecs ens esperava darrere la seva careta hieràtica.
Ulleres de cul de got, entelades, amagaven uns ulls quasi cecs. El somriure glaçat de l’aranya que sap que la
víctima s’apropa al seu parany. La capa encrostonada
li alentia els moviments, tot tenia un altre ritme al seu
món. El rei dels muricecs ens esperava a la seva cova i
nosaltres no ho sabíem.
Ofrena.- S’anunciava mal temps. En canvi, la
muntanya se’ns presentava resplendent amb el

La cova dels Muricecs
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primer sol del matí quan vam parar al coll d’Àger
per esmorzar. Un matí fred i nítid, una llum nova
i clara, una vall plàcida, encara adormida, i el
Montsec que se’ns donava nua, bella i arrogant,
quasi desafiant, com una noia conscient de la
plenitud de la seva bellesa: - Aquí em teniu, sóc
tota vostra!
Dubte.- Per això no vaig entendre l’estratègia de
seducció del nostre vocal. Per què calia prendre-la per darrere? Per què no anar-hi directes?
Per què seguir la senda erràtica, les tortuoses
giragonses enmig de poblets de somni perduts
en els racons amagats de la muntanya? Estorm,
Moror, Alzina, Beniure, Alsamora,... Eren de veritat aquells pobles? I per què començar a caminar per les obagues glaçades d’un Montsec
abandonat?
Preocupació.- Són més de les set del vespre i
ben fosc, tres sota zero i baixant, tenim un cotxe
que no va, som a Alsamora (on Déu va perdre
l’espardenya), no passa ningú i el del RACC ja
està tardant. Com podeu suposar, estem preocupats .... per si el Barça arribarà a temps al camp
de l’Osasuna.
Era fosca, freda i bruta la cova dels muricecs. Les parets i els vidres de les finestres regalimaven humitat. Els
radiadors de la calefacció no eren freds però tampoc
calents. L’espai era reduït i poques les comoditats. Sense aigua calenta, els peus molls i la sang refredant-se
i circulant més i més a poc a poc. Ai! el cor que sent
l’enyor d’escalfor i obre el doll d’una cançó que voldria
ser de sol i de mar:
Com serà el mar?
Serà blau i gran com diuen,
Serà veritat que de nits és com la plata
tothom qui el veu
es queda ple d’enyorança
digue’m tu sol que vens d’una altra contrada
has vist el mar?

Congost de Mont-Rebei

Venjança.- Potser es va molestar la muntanya.
Potser no li va agradar el nostre atac a traïció,
per darrera, ella que se’ns oferia tota franca i de
grat. I es va tornar també freda i humida. Es va
cloure, no ens va deixar acaronar les seves parts
més fines i ens va allunyar del seu cim desitjat.
Castigats i sense premi, ens vam convertir en
una corrua de camaleons desorientats que una i
altra vegada canviaven de color segons la pluja,
el vent o la neu: ara el gorro i els guants blaus,
ara la capelina vermella o el folro verd. Treballs
inútils, mica en mica sucumbint a la mullena,
impotents i enfredolits. Només un gran roure
monumental ens va donar la seva benaurada
protecció. I les herbes s’apiadaven de nosaltres
i ens embolcallaven amb llurs perfums de Mediterrània: el ginebró, el romaní, el margalló, la
farigola, la camamilla i la intensa ruda i el dolç
fonoll. Una cançó d’olor i altre cop l’enyor.

es mereixia un retorn. Però recordarem més la

Un bar, tot llar de foc, ens refeia per una estona, però la
recança del retorn a la cova no ens deixava gaudir del
moment. Era tal el contrast!! Eleuteri porta’ns l’escalfor
de la Terra Alta, explica’ns acudits amb el teu càlid parlar del sud, encén-nos el foc amb licor d’avellana, sucre i clara d’ou. Després, enfilats a les lliteres sota una
munió de mantes, talment ratpenats de cap per avall
arrapats al sostre de la cova, somniarem... I si demà
sortís el sol?

tornada pel camí de baix, l’original. No sempre

Mare Natura.- Però no, ni el sol, ni els anunciats
estels, ni els voltors dibuixaven un cel de llum. I
així resignats ens vam dirigir a la part més íntima
de la muntanya: una escletxa entre la voluptuositat de les roques, una entrada secreta, un pas
difícil i fantàstic. Un flux humit, un tacte de fang,
una olor d’intimitat, una profunditat acollidora.
Renoi! Per què no vam venir a Mont-Rebei de
bones a primeres? Si és com l’origen de la vida,
el punt més dolç de la feminitat.

una atmosfera irreal que enganya la vista. Sortint

Doble via.- El pla inicial era entrada i sortida per
la mateixa via, com se sol fer. El camí actual
encastat, penjat a mig cingle és espectacular i

Quan es fa la llum.- De tornada la majoria anem

és obert perquè sol quedar submergit. Es pot dir
que vam tenir sort, tot i que el tram central estava recobert per un bon tou de fang llefiscós i
enganxós que xuclava les botes xarrupant. Des
d’allà baix, la profunditat del congost es fa més
evident, les parets s’estrenyen, el cel s’allunya
i et fas petit. El contrallum, els reflexes del riu
i una fina pluja que difumina la llum generen
d’un tombant del camí una ombra envoltada per
un aura resplendent, semblaria que algú camina
descalç pel fang, amb pantalons arremangats i
carregat... el fantasma d’un vell traginer pallarès
potser? Tot just en Xari obria la llibreta i prenia el
bolígraf, un canvi de llum i es desfà l’encanteri.
Només era un garrotxí radical protegint les seves
botes del fang. Hauríem d’haver cantat “Vella
Xiruca” en el seu honor. I com hauria ressonat!!

amunt, cap al castell de Sant Llorenç, Uns altres
pocs anem avall, cap a la Pertusa. Tots tenim
Núm. 442 7

Dits de boira que amanyagaven

però confirmat: la posta de sol des d’aquí ha de
ser... Quina pau (celestial)!! Apreciem el paisatge imponent per menys temps del que voldríem perquè la foscor avança ràpidament, el vent
que s’ha girat és fred i la pedra és molla. Tot ens
aconsella buscar l’escalfor del bar de Corça. Arraulits al costat de l’estufa, qui voldria tornar a la cova
dels muricecs?! Em vull quedar aquí, a la pau còmode i
domèstica d’aquest bar. Vull ser formiga que no té por
de l’hivern, però no vull ser ratpenat!
Lliçó d’economia a muntanya.- Dimarts 7, primepressa, però ... El sol que no hem vist al matí,

ra hora del matí a Tremp, fent temps mentre ens

surt a mitja tarda. Des d’un mirador privilegiat,

arreglen el cotxe. Un panell publicitari gegant

veus com es van daurant els cingles a banda i

ens anima a comprar apartament a la Vall Fosca.

banda del congost, les ombres del dins es ma-

Ens hi arribem: 40 kilòmetres, Tremp, La Pobla,

tisen, i a l’altra banda tot comença a aclarir-se

Capdella... Un poble de muntanya molt bonic a

fins als mateixos Pirineus, que s’insinuen, ta-

1400 metres, sobre una vall serena, tranquil·la,

pats per una nuvolada que va enrogint. És una

deserta, aquí tot és nevat i amenaça amb més.

il·luminació gradual, com si algú estes pujant la

Tenim una vista aèria del poblet d’Espui, amb

persiana d’una finestra Un silenci respectuós,

el seu jaciment arqueològic del capitalisme dels

un sospir quan recuperes la respiració, l’agraï-

feliços 2000: blocs d’apartaments, camp de golf,

ment per aquell instant sublim, i en marxa.

pistes d’esquí, estructures de remuntadors, bar-

Una pau.- Altre cop amunt, cap el castell solitari
i els altiplans d’argent, silenciosos, encantats i
rendits a la màgia del capvespre. Quina pau! No
vull tornar a la cova dels muricecs! Em vull quedar aquí,
a la pau del capvespre. Vull ser cuca de llum amb el
frontal, cantaré desesperat com la cigala que té por de
l’hivern, però no vull ser ratpenat!

racons d’oficines i dormitoris de treballadors, eines, tanques... un gran complex turístic inacabat
i abandonat quan esclatà la bombolla immobiliària. Milions d’euros fossil·litzats, difícils de recuperar a curt termini. La promotora, FADESA, va
fer la fallida rècord a l’estat espanyol. Els bancs
que l’havien finançat no podien retornar els capitals manllevats a fora, i van demanar i rebre l’aval

Una altra pau.- Altre cop avall, cap a l’ermita ro-

i els recursos de l’Estat (que som tots); aquest,

mànica de la Mare de Déu de la Pertusa (s.XI).

a la seva vegada, retallava altres partides i tam-

És petita, simple, tosca, no té res d’especial, si

bé s’endeutava, bàsicament a fora. Com que no

no fos... una espectacular situació que la fa molt

quedava clar on era el fons de forat, Estat (que

fotogènica de lluny i de la vora, encastada sobre

som tots) i bancs perdien confiança als mercats

el cingle a centenars de metres de caiguda ver-

internacionals i el finançament es feia cada cop

tical sobre el pantà de Canelles a l’esquerra i la

més car. És amb episodis com aquest que s’ha

Noguera Ribagorçana a la dreta (Mont-Rebei no

arribat a la crisi del deute. És per episodis com

es veu per molt poc). Des de l’aparcament s’hi

aquest que ara, més que mai, ens sentim com

arriba per un caminet fàcil que no admet gaire

a casa nostra al cor dels Pirineus. I les vaques,

frivolitats, per la timba vull dir. Avui hem fet tard,

indolents, pasturant al camp de golf...
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Fulla glaçada. Foto: Joan Constans.

Respecte.- També l’adéu va ser fred i silenciós.
Dits de boira amanyagaven la muntanya adormida i solitària. Distant, dolguda, l’albiràvem des
d’un balcó de pedra. I se’ns encomanava el seu
silenci. I així, callats i atents com si d’un ritual
o pregària es tractés, ens vam acomiadar amb
respecte, amb humilitat, amb devoció, amor.
Terradets va ser porta d’entrada i de sortida de la
nostre estada al Montsec.
Mai havíem cantat el cant des adéus amb tantes ganes!
El rei dels muricecs es torna a quedar sol a la seva cova
fosca, freda i bruta. Cosint les xarxes malmeses del seu

parany. Esperant noves víctimes. Ell mai no té pressa,
serà pacient... Us espera.
Josep Casals i Micaló
Joan Constans Nierga

Montsec d’Ares

A cavall entre la Noguera i el Pallars Jussà
La secció d’Excursionisme Clàssic del Centre
Excursionista de Banyoles hi vam fer estada els
dies 4, 5, 6 i 7 de desembre de 2010, per tal de
descobrir diferents indrets d’aquella espectacular serra.
Un grup total de 45 participants.
Pernoctació a l’Alberg-refugi de l’Estació de Cellers, al Congost de Terradets.
Itinerari dia 4: ALSAMORA – ALTAMIRIS
Collada de la Fabregada- Alsamora- l’Aubagueta- corral de Sant Jaume(dinar)- les FrexolesAltamiris- plana de Mont-rebei- plana Miquel- el
Grau- Alsamora- collada de la Fabregada.
Itinerari dia 5: SANTUARI COLOBOR- SANTUARI DE PEDRA
Font de Pedra- sendera dels Petrolers- clot de
Sileta- Santuari de la Mare de Déu de Coloborcova d’en Rosell- obaga de la Tossa- corral de
Calafí- roure dels Escurçons o de Calafí (dinar)cantal Pla- pista de la Graonada- corral de Gabrieló- Santuari de la Mare de Déu de Pedra- font
de Pedra.

Itinerari dia 6: MONT-REBEI
Ermita de la Mare de Déu de la Pertusa- pas de
la Pardina- la Pardina- corral del Feixà- feixà de
Carlets- serradet del Mill- mas de Carlets- congost de Mont-rebei (camí de dalt construït 1982
i tornada camí de baix, construït el 1924.)- mas
de Carlets(dinar)- clot de la Tonya- castell de
Sant Llorenç- els Tarters- cap de la Costa- roca
Turumba- casa de Panyello- Corcà.
Itinerari dia 7: ROCA REGINA
Estació de Cellers- pont Nou de Monares- túnel
de Monares- pont de la Presa de Terradets- pont
del Barranc del Bosc- camí del barranc del
Bosc- roca Regina- serrat Pedregós- estació de
Cellers.
Mapes utilitzats:
-Montsec d’Ares. Els Mapes de LA GUIA NEGRA- La Comarcal.
-Congost de Mont-rebei- editorial AlpinaGuia itinerària:
- Excursions pel Montsec- Joan Ramon SeguraCossetània Edicions
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El futur de l’excursionisme
Des de fa uns 160 anys, en ple auge de la Renaixença, de l’autoestima cultural i d’un impuls econòmic general d’eufòria, l’excursionisme ha estat a
Catalunya un element cabdal per conèixer l’entorn,
els espais naturals, sempre acompanyat per un
ferm criteri amb voluntat de saber, al qual no se li
pot negligir voluntat científica; alhora es posicionava de forma precisa i clara en un indiscutible amor
al país. S’enfortí la defensa del patrimoni cultural,
el coneixement de les comarques més allunyades
i l’intercanvi de coneixences i, també, un catalanisme que s’expandia amb ell.
Afectà tots els grups socials, des de professions liberals i comerciants fins a menestrals i obrers. De
totes les classes socials van aparèixer excursionistes. Fet que s’anà estenent per ciutats i totes les
comarques del Principat. Els seus fills seguiren l’impuls inicial dels pares i, en èpoques de dictadures
i manca de llibertat, l’excursionisme fou escola de
ciutadania, civisme i indiscutible compromís nacional. És reconegut àmpliament que durant el franquisme l’excursionisme educà culturalment i nacionalment molts fills espuris del franquisme davant
les pors de pares i educadors lliurats o temorosos
del Règim. Fins i tot durant el nacionalcatolicicisme, l’excursionisme agità consciències i va fer evolucionar variades mentalitats tancades.
L’excursionisme activà la cultura i defensà el patrimoni quan el conjunt de la societat s’enlluernà amb
el desarrollisme i aparegué el consumisme generalitzat, els caps de setmana, les caravanes a les
carreteres i la massificació de platges amb la consegüent especulació urbanística i l’accés massiu a
tot arreu del país.
Ara l’excursionisme està en un cul-de-sac. No
viuen un bon moment els esplais, caus i tots els
centres que eren planter d’excursionistes. L’allau
d’activitats esportives als nanos i joves, les xarxes
informàtiques, l’extraordinària oferta televisiva, un
deixatament dels pares d’avui dia vers l’excursionisme per tots els factors citats, on encara es podria
incloure la crisi de l’Església i la proposta que feia
vers aquest món, etc. ha fet que a l’excursionisme li
costi renovar-se i expandir-se.
Cal apostar de forma decidida pel seu manteni10 Centre Excursionista de Banyoles

ment. Crec que el món excursionista s’ha d’obrir a
totes les activitats que impulsen el gaudi, ús i coneixement de l’entorn natural. Que ha de sumar de forma humil i senzilla a tothom. Des del més marxaire
de xiruca o vamba esportiva fins a tots aquells que
fan senderisme; alpinisme; esquí o esquí de travessa; raquetes; escalada, escalada indoor, alpina o en
glaç, bicicleta de muntanya, etc.
L’excursionisme es basa a participar de l’amor a la
natura. Ha de tornar als orígens. Ha d’acceptar des
d’aquells que creuen que si no pugen a cims no
han fet res o que caminar és un mínim d’hores,
fins al món de la competició més extrema –sé que
a molts romàntics de l’excursionisme d’ahir això no
ens fa gaire el pes–, fins a fer des del món dels
infants, gent gran i jovent prou dispers un planter
de nous acòlits.
Cal ser optimistes, a França, Alemanya, els EUA o
Austràlia l’excursionisme té una salut de ferro. Ho
han aconseguit obrint-se a tothom, a tothom sense
excepció. Des del món dels participants més ampli
fins a administracions, comarques i ajuntaments.
També veient la importància social i econòmica
més diversa que genera, si s’accepta que és també
–altre cop ho sento pels puristes més recalcitrants–
una activitat turística. I, com a tal, una font d’ingressos i desenvolupament.
L’excursionisme ha de trucar portes, des de la Generalitat fins a TV3, des dels partits catalans que
pensen en clau nacional fins als educadors. Des
dels ajuntaments fins a comarques i centres d’estudi, des de potenciar esplais fins a fer-se visible i
present a tot arreu. L’excursionisme va triomfar per
tocar el cor i la fibra de la gent, ara, altre cop, en
plena crisi, és una gran oportunitat per redescobrir
la natura per a molta gent desencisada d’uns cants
de sirena consumistes que són pa per avui i misèria
per demà, i per avui.

Josep Maria Solé i Sabaté.
Catedràtic d’història contemporània a la UAB
Article aparegut al diari AVUI el 21 de gener de
2011.

PALERA

Monestir del Sant Sepulcre de Palera
“El Sant Sepulcre de Palera és un monestir del
municipi de Beuda, a la comarca de la Garrotxa.

central d’aquest acte inaugural, consisteix en
enterrar missatges d’aquestes entitats.

La primera notícia que hom té de l’església és en
un testament del comte bisbe Miró Bonfill, del
979. El 1075, un altre document ens fa saber
que l’església era en construcció (possiblement
es tracti d’un nou edifici que succeïa un d’anterior), aquesta fou consagrada el 1085.

Aquest lloc amb els escrits enterrats esdevindrà
en el futur un punt de trobada.

El Priorat Benedictí va ser consagrat pel bisbe de
Girona Berenguer Guifré l’any 1085, amb l’assistència dels també bisbes de Barcelona, Carcassona, Albí i Elna.
L’any 1177 va passar a dependre del monestir
de Santa Maria de la Grassa. L’abat de la Grassa
hi fundà un priorat benedictí i fixà en dotze el
nombre de monjos. A partir de llavors, va comptar amb priors de monestirs com el de Besalú,
Banyoles i Ripoll. Es va constituir com un gran
centre de pelegrinatge, ja que es podrien aconseguir indulgències com les que s’obtenien per
visitar Terra Santa.
En l’actualitat és una església depenent de Sant
Pere de Lligordà.”

S’han repartit uns cilindres de plàstic per tal que
les entitats que ho desitgin puguin deixar el seu
testimoni. S’haurà creat una càpsula del temps.
Qui sap què pensaran de nosaltres els futurs
arqueòlegs quan desenterrin aquests cilindres?
El Centre Excursionista de Banyoles formarà part
d’aquesta festa, i posarem el nostre gra de sorra
I volem agrair a l’Ajuntament de Beuda la seva
invitació.

Programa
Dilluns, 25 d’abril de 2011
11 del matí: Missa Solemne, oficiada pel Sr.
Bisbe
12 del matí: Parlaments de les Entitats i col·
locació del cilindres amb els missatges.
Sardanes
13.30 h. Fi de la Festa

(informació Viquipèida)
Aquest any l’Ajuntament de Beuda ens ha invitat
a la festa de posada de la primera pedra de leds
obres de reconstrucció.
Ara es durà a terme una restauració del Monestir
del Sant Sepulcre. El dia 25 d’abril de 2011, tindrà lloc l’acte de col·locació de la primera pedra
d’aquestes reformes.
Des de l’Ajuntament de Beuda s’ha convidat a
les entitats que han tingut relació amb Palera
per tal que participin en aquesta festa. La part

Església de Sant Sepulcre de Palera
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Conèixer serinyà a peu

Itinerari 2. Creu de ca n’Hortós
Riu Ser

Fitxa de l’itinerari
Sortida i arribada: plaça de l’Ajuntament
de Serinyà
Distància: 11,50 km, aproximadament
Desnivells: Uns 265 m
Elements d’interès: boscos i camins
careners, planes de conreu amb bones
vistes, el puig i la Creu de ca n’Hortós (o
Creu Blanca) i el riu Ser
Època recomanada: durant tot l’any. A l’estiu, és millor evitar les hores fortes de calor

AQUESTA RUTA ENS PORTA A VISITAR
EL PUNT MÉS ELEVAT DE SERINYÀ: EL
PUIG DE CA N’HORTÓS I LA CREU BLANCA, UN INDRET AMB MOLT BONES VISTES QUE TAMBÉ PODREM TROBAR EN
ALTRES PARTS DEL RECORREGUT
0,00 minuts, plaça de l’Ajuntament. Sortim de la
plaça pel carrer de Joan Carreras cap a l’esquerra, tot seguint les marques blanques i vermelles
del GR1. Al final d’aquest carrer, deixem a la
nostra esquerra el cementiri de Serinyà i -seguint
encara les marques de GR- entrem al bosc, tot
continuant per un camí que ens du, de baixada,
fins al vial d’accés al paratge de la Font del Llop
(i torneria Santamaria). El seguim a l’esquerra,
sense deixar el GR, per passar pel túnel sota la
carretera que ens du a les portes de Gatielles,
una gran masia amb arcades.
0,10 Gatielles. Anem a la dreta, continuant pel
GR, ara per l’antiga carretera -deixant estar poc
després, a l’esquerra, el trencall que indica la
font de Gatielles- fins travessar el Ser pel pont
vell.
12 Centre Excursionista de Banyoles

0,20 Capella dels Màrtirs. Tot continuant pel GR,
deixem la carretera i prenem un corriol que voreja per l’esquerra la tanca del recinte on hi ha
aquesta capella. Aviat comencem la pujada pel
Mal Pas.
0,27 Arribem, davant una subestació elèctrica,
a la pista apta per a tota mena de vehicles que
porta a la finca de la Bruguera des de la C-66.
L’agafem a l’esquerra, tot seguint el GR encara.
El camí transcorre per un bonic bosc d’aulinar
(alzinar) i pins.
0,33 Deixem un trencall a la dreta per on continuen les marques de GR en direcció Besalú. Si
el seguíssim, al cap de pocs minuts arribaríem
a can Roset, ja en el terme municipal de Sant
Ferriol (de fet, la pista per on anem va trepitjant alternativament el termes de Serinyà i Sant
Ferriol força estona). Nosaltres continuem per la
pista principal en direcció a la Bruguera, cap a
ponent. Caminem resseguint un gran camp a la
nostra dreta: el pla de can Roset. Se’ns obre una
panoràmica esplèndida de les muntanyes de la
Garrotxa (la Mare de Déu del Mont en primer

Creu de Ca n’Hortós

terme, Comanegra i Bestrecà més lluny, entre
d’altres) i dels Pirineus fins al Balandrau i el
Puigmal. Continuem per aquest altiplà i, si ens
hi fixem, veurem can Roset a l’altra banda del
camp –can Roset, vista des de Dosquers (municipi de Maià de Montcal), es veu situada com si
estigués dalt d’una carena arbrada-. La pista fa
una corba pronunciada i ens separem del camp
per encarar-nos al puig de ca n‘Hortós.
0,44 Obviem un trencall cap a can Fumerola a
l’esquerra i poc després un altre, també a l’esquerra, cap a les granges d’aquest mateix mas.
Nosaltres continuem per la pista principal.
0,50 Deixem la Barraca a la nostra esquerra. Si
hi parem atenció, veurem que hi ha un imponent
llorer a tocar la casa. Seguim per la mateixa pista
cap a la Bruguera, en lleugera pujada.
0,58 Sortim del bosc i arribem a una cruïlla de
tres pistes. Nosaltres agafarem la del mig, que
travessa uns camps i s’enfila cap a ca n’Hortós.
Si seguíssim la pista principal per on veníem,
que tomba cap a l’esquerra, arribaríem a la finca de la Bruguera. L’altra pista, la de la dreta,
menys fressada i que sembla que reculi, va cap
a Besalú creuant el Junyell. Durant la pujada cap
a ca n’Hortós, podrem gaudir de noves vistes, de
dreta a esquerra: el Mont, la Tossa d’Espinau i el
Bassegoda fins al Comanegra. Abans d’arribar a
les runes de la casa, a l’esquerra, veurem clarament can Roset i més muntanyes: Puig Neulós,
Santa Magdalena (a primer terme) i la serra de
Verdera.
1,04 Ca n’Hortós. De la casa només queden algunes pedres. Es manté en peu la pallissa, que
tenia una bonica arcada de carreus, actualment
arrancada. Del seu esplendor, n’és mostra una
paret lateral de carreus cisellats. Continuem per
la mateixa pista amunt en direcció al puig de ca
n’Hortós. Obviem dos brancs a la dreta, antigues
pistes de desemboscar.
1,16 Final d’una pujada i corba pronunciada a la

dreta. En aquest punt, a l’esquerra, hi ha unes
pedres grosses: és l’inici del corriol que agafarem a la baixada (punt 1,53) per anar cap als
camps de ca n’Aulina. Nosaltres seguim uns deu
metres per la pista per agafar de seguida un corriol carener (amb fites) a la nostra esquerra que
s’enfila pel marge.
1,24 Deixem el corriol carener, que se’ns ajunta
altre cop amb la pista que puja de ca n’Hortós.
La seguim de pujada cap a l’esquerra.
1,28 Al final d’una pujada i en una mena de collet, on hi ha restes d’una plaça carbonera, pugem, a l’esquerra, per un corriol, direcció migdia
(una fita ens marca l’arrencada). Ens hi enfilem
però, al cap d’uns vint metres, ens desviem a la
dreta (fites) per prendre el corriol que va flanquejant la carena i pujant cap a la creu.
1,32 Puig de ca n’Hortós i Creu de ca n’Hortós
(o Creu Blanca). Vistes: al fons el Montgrí, les
muntanyes de Begur i els Àngels. Més a prop
Serinyà, el pla de Martís, Banyoles, l’ermita de
Sant Patllari, Puig Sou en la muntanya de RoNúm. 442 13

Oratori de Sant Josep

na i abocat a migdia, damunt la vall del riu Ser.
Des d’aquí podem veure Rocacorba, Golany, el
Montfalgó, la vall de Campmajor, el Far, la serra
de Finestres i Puigsallança...
Prop de l’oratori observem roca calcària nummulítica, més coneguda com a Pedra de Girona,
plena de fòssils foraminífers (assilines i nummulits), popularment anomenats “llenties” o “dinerets”. Entre la vegetació del camí del collet de
Besalú fins a l’oratori, hi destaquen uns arboços
de gruix i alçada considerables i el pi de Sant Josep (un successor de l’original), un pi pinyer que
trobem un minut abans de l’oratori, a la dreta, en
una pujadeta de roques.
Si seguíssim el corriol carener més enllà, podríem arribar fins a Sant Julià del Mont.

cacorba, Puig ses Arques, Comaestremer (el
cim més alt del Pla de l’Estany), el Montner, el
Llebrera i Puig de Capell. A primer terme i en
línia amb Puig Sou, Boquià, collet de Guixeres
(amagat) i la serra de can Ginestar. Inscripció a
la creu: “SERINYÀ. Santa Missió. Febrer 1958”.
La gent de Serinyà va col·locar aquesta creu en
agraïment a uns frares que van passar pel poble
per ensenyar la doctrina en aquells anys. Després de la corresponent parada per gaudir de
la panoràmica, deixem la creu a l’esquerra del
corriol per on hi hem arribat i continuem per un
camí carener –a trossos poc definit- en direcció
ponent, cap al collet de Besalú.
1,36 Trobem una petita clariana a la nostra dreta, on hi ha un esvelt pi de dues besses (fites).
El camí carener per on veníem enforca amb un
de més fressat que ve del collet de Besalú. El
prenem a la dreta, en direcció Serinyà.
Des d’aquest punt, en uns 9 minuts arribaríem
(per bon camí) al collet de Besalú o de Sant Josep i en 12 més (per corriol més emboscat), a
l’oratori de Sant Josep, situat al fil de la care14 Centre Excursionista de Banyoles

1,41 Després d’una baixadeta, el corriol aflueix a
una pista de desemboscar. Per l’esquerra marxa
una pistota força embardissada. El corriol per on
veníem continuaria enfront nostre, resseguint la
carena. Tant la pistota com el corriol, ens acostarien cap a Sant Ferriol. Nosaltres anem a la
dreta per la pista de desemboscar, ampla i de
bon caminar. És la mateixa que hem trepitjat a
l’anada, que puja de ca n’Hortós.
1,53 Dues pedres grosses enfront nostre (punt
1.16), abans d’una corba pronunciada a l’esquerra, ens marquen l’inici del corriol carener de
baixada (indicat amb fites) que prendrem i que
seguirem sempre baixant i deixant algun trencall
que trobarem a la nostra esquerra.
2,01 Enforquem amb una pista de desforestar
que du a les runes de Vilar. Nosaltres anirem a
l’esquerra, direcció Serinyà, seguint les indicacions d’un rètol de fusta.
2,02 Bifurcació. Des d’aquí, si anéssim cap a
l’esquerra, retornaríem al punt 0,58, passant
prop de la Bruguera. Nosaltres anem cap a la
dreta, baixant lleugerament i sempre pel camí
principal. Voregem el pla de les Bruixes (esquerra), un espai ara embardissat, on abans pastu-

Paret lateral amb carreus cisellats de la
pallisa de Ca n’Hortós

rava el bestiar.
2,05 Nova bifurcació significativa de pistes. Hem
d’anar per l’esquerra. Continuem baixant lleugerament.
2,07 Deixem la pista i prenem un sender a la
dreta (fites de pedra), tot continuant la baixada.
2,08 Afluïm a un camí més fressat i amb menys
pendent; l’agafem de baixada a la dreta.
2,11 Es creua una pista. Seguim recte.
2,14 Enforquem amb la pista que baixa de la
Bruguera i del Sabadí. L’agafem cap a la dreta.
Caminem enmig de camps. Deixem ca n’Aulina
a la nostra dreta.
2,19 Creuem el passallís sobre el Ser i arribem a
la pista que du a ca n’Illa. Nosaltres anem cap a
l’esquerra, direcció Gatielles.
2,32 Just en una corba pronunciada a l’esquerra, poc abans de la font de Gatielles, deixem la
pista i agafem un corriol que s’enfila davant nostre en direcció la carretera antiga: és el bonic i
curt camí de les Roques. El seguim fins a enforcar amb l’antiga carretera.
2,35 Caminem per l’antiga carretera, cap a la
dreta, en direcció a la nova C-66 que creuarem
amb compte. Un cop travessada, prenem un
corriolet que s’enfila a l’esquerra en direcció al
cementiri de Serinyà.
2,39 Cementiri de Serinyà. Hi passem per davant i entrem al poble pel carrer de Joan Carreras, tot refent el camí que hem seguit a l’anada,
en direcció a l’Ajuntament.
2,43 Plaça de l’Ajuntament.
* Punt 0,58. Un recorregut més curt d’aquesta
caminada continua per la pista principal cap a la
Bruguera. Troba la Rajoleria (runes) tot seguit a
l’esquerra. Al cap de cinc minuts, travessa el rec
de la font de la Bruguera, i abans d’arribar a les
cases (hi ha un rètol indicador amb el nom de

la finca), pren un trencall a la dreta, deixant la
pista principal que seguia. Continua per aquesta
pista menys fressada que voreja per sobre les
edificacions de la Bruguera i ressegueix la tanca
de la finca (obvia una altra pista que puja cap
a la dreta) i arriba, a dotze minuts del trencall
de ca n’Hortós, a la bifurcació del punt 2,02 de
l’itinerari llarg de la Creu de ca n’Hortós. A partir
d’aquí, segueix el mateix camí de tornada descrit
en l’itinerari llarg.
Opció de tornada al nucli de Serinyà des del punt
2,32, per travessar la C-66 amb més seguretat
2,32 Just en una corba pronunciada a l’esquerra, poc abans d’arribar a la font de Gatielles,
deixem la pista principal i prenem un camí a la
nostra dreta que voreja un camp i planeja fins
arribar a tocar un viver que recull l’aigua del rec
dels Emprius, situat en un indret obac i ombrívol.
D’aquí, creuant una línia elèctrica, ens enfilem
per una pista mig herbada que ens permetrà arribar prop d’una casa (que deixarem a la nostra
dreta) i al pas subterrani que travessa la C-66 i
ens porta al carrer de la Llibertat. D’aquí, passant
pels carrers Dr. Tussell, Dr. Carulla, travessant el
carrer Nou i entrant pel carrer Estret a la plaça
de Sant Andreu per sortir-ne pel carrer de les
Escoles, arribarem a la plaça de l’Ajuntament.
2,45 Plaça de l’Ajuntament.
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Font de la Teula

de la casa de Vilar. Cal destacar els potents contraforts que sostenen les parets de la casa.
0,12 Creuament de pistes. Continuem recte en
la mateixa direcció.
0,15 Final de la pista i camp a la nostra esquerra. Seguint recte, un corriol mig emboscat ens
baixa a tocar el riu. Anem remuntant el riu Ser
per la seva vora. La remor de l’aigua ens acompanya en aquest tram.

Complements d’aquest itinerari
-Font de la Teula.
A partir del punt 2,01:
0,00 Seguim la pista cap a la dreta, anem baixant.
0,08 Al capdavall d’una pronunciada baixada,
una petita entrada per la nostra esquerra, en
pocs metres, ens condueix fins a la Trona. És
un magnífic mirador sobre la vall del riu Ser, la
masia de Ca n’Illa i al fons les cases de Serinyà.
0,10 Bifurcació de pistes. Baixem per la de l’esquerra. Al moment passem per sota de les runes

Coordinació i text: Pilar Castel
Col·laboració en la preparació del
recorregut: Carme Gassiot i Joan Pontacq
Plànol: Joan Pontacq.
Fotografies: Carme Gassiot
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0,19 Quan el camí ens obligaria a creuar el Ser,
per un passallís, trobem la font de la Teula a la
nostra dreta. Sol rajar tot l’any. Fou restaurada
per en Felip de Can Solanes en la dècada dels
anys 90.
En el punt 0,15, si en lloc de baixar al riu anéssim, de pla, cap a la dreta, al cap d’un minut
trobaríem el viver de l’anorreada font de Vilar,
sempre sense aigua.
-Forn de calç (prop del punt 2,14).
En el punt 2,14 al cap de poques passes, si
anéssim a l’esquerra per una esborrada traça,
tota vora del límit del bosc, en menys de dos minuts trobaríem un terme de pedres que ens fa
entrar al bosc i pujar pocs metres fins a trobar un
forn de calç, de parets encara ben conservades.

Aplec de Sant Bernat de Menthon,
patró dels excursionistes

El passat diumenge dia 20 de març va tenir lloc
el tradicional i ara recuperat Aplec de Sant Bernat de Menthon, ardiaca de la seu d’Aosta (Alps
italians) del s.XI i que restaurà l’hospital del gran
Sant Bernat per atendre a les persones que durant l’hivern havien de transitar entre el costat
italià i suís dels Alps. Va ser canonitzat el 1681
i nomenat patró dels alpinistes el 1923. La seva
festa és el 25 de juny, però donat que nosaltres
la celebrem al Santuari de la Mare de Déu del
Mont, per raons d’agenda es fa la segona quinzena de març. Recordar que el 31 de maig de
1953 al Centre Excursionista de Banyoles, en
compliment d’una prometença per un accident
sense conseqüències a l’Aneto, es va fer ofrena
d’una imatge del Sant tallada en fusta, obra de
l’escultor de Banyoles P.A.Martín i posteriorment
restaurada pel mateix autor, a resultes dels desperfectes soferts per un incendi causat per un
ciri a l’altar on es venera, el dia 19 de setembre
del 2004
Els actes d’aquest Aplec foren una acampada al
Pla de Solls el dissabte 19, i el dia 20 a les 10h
del matí sortida a peu des de l’esmentat Pla fins
al Santuari del Mont, a on a les 12h tingué lloc la
processó amb la imatge del Sant, des del terme
on hi ha la imatge de Mossèn Cinto Verdaguer
amb un dia esplèndid i una vista formidable del
nostra Pirineus amb l’imponent Canigó al front,
benedicció dels estris de muntanya.
Tot seguit tingué lloc la missa solemne, celebrada per Mossèn Enric Sala, rector del Santuari, i
amenitzada per la Coral de Riudellots de la Selva
que a més de cantar els goigs del Sant i diferents
peses durant la celebració, al finalitzar ens va
oferir dins la mateixa Església un concert de cançons tradicionals catalanes, magnífica interpre-

tació, i a destacar la seva directora, una noia molt jove, guapa i
simpàtica, també el seu organista
i la seva pianista, que la Mare de
Déu del Mont i Sant Bernat us
ajudin per la vostra actuació.
En l’humilia Mossèn Enric Sala
va ressaltar que gràcies al Centre Excursionista de Banyoles,
amb la decisiva intervenció de
l’aleshores President Sr. Anton
Prat, va evitar que el Santuari
del Mont s’ensorrés pel seu
deteriorament i per la posterior caiguda de la paret de la
cara nord.
Malauradament a l’Església
només érem quatre membres
del C.E.B., ja que el jovent va
haver de baixar a preparar el
dinar al Pla de Solls i també
eren pocs. Quina pobra representació d’excursionistes
banyolins en una festa tant assenyalada! Crec
que, sincerament estem perdent els valors més
essencials que són la tradició i el país, així estem! Sortosament al Pla de Solls va arribar molt
de jovent de la secció d’escalada del Centre, encara cansats perquè havien estat fent cordada el
dissabte, realment ens van animar la festa, bastant de mainada i a destacar el magnífic arròs
que ens va fer en Marc.
Enhorabona al jovent i un toc d’atenció a la Junta
del Centre; doncs cal aparcar per un dia les sortides i anar a una festa tant important com és la
del nostra patró Sant Bernat!

Concurs de fotografia

1r Premi. Santi Viladrich i Pujol, de Manresa.

2n Premi. José Agustin Gurruchaga, de Bergara.
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XIXè piolet de plata

3r Premi. Benito Cantero, de Bergara.

Accèsit. Xavier Mata,
de Legorreta.

Accèsit. Albert Puigdevall,
de Porqueres.
Accèsit. Teresa Romero,
de La Unión.

Agraïments
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Amics de Sant Aniol d’Aguja
Qui som?
Una associació formada per tres entitats amb
llarga història a la vall de Sant Aniol: Associació
Terra Aspra de Montagut- Grup Excursionista
Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans (Vallespir)- Centre Excursionista de Banyoles.
La nostra il·lusió és rehabilitar l’antic refugi de
Sant Aniol d’Aguja. Volem recuperar aquest vell
equipament excursionista i que tingui un ús
obert i públic. Un servei ben necessari al bell
mig de l’Alta Garrotxa i al peu del GR11 (sender
transpirinenc). Amb la reconstrucció de l’edifici històric també es recuperarà la dignitat del
conjunt amb l’ermita i el seu entorn. Tanmateix
també vetllem per la conservació d’aquest petit
temple i de tot l’indret, on mantenim els prats,
la font, els camins, les parets de pedra seca, el
tradicional Aplec...
Una fita per al gaudi dels excursionistes i per recordar la gent d’abans. Per conèixer i clavar les
nostres arrels.
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El nostre projecte és per:

UN REFUGI AMB COS I ÀNIMA
Somnia amb nosaltres. Sigues un Amic-col·laborador! Sigues una Amiga-col·laboradora! El
teu suport és molt important!! Ja som més de
100!!!
Passeu pel Centre i demaneu el full d’inscripció.
Gràcies!

Amics - col·laboradors
Els Amics-col·laboradors són aquelles persones
físiques o jurídiques que fan una aportació econòmica (donatiu), mínima de 10 € anuals, per
col·laborar amb l’associació a tirar endavant els
seus objectius / finalitats. Aquests tenen dret a
fer suggeriments, propostes... i, per tant, influir en les decisions que puguin prendre i exercir
els representants escollits per les entitats fundadores (Centre Excursionista de Banyoles, Grup
Excursionista “Peu alegre” de Sant Llorenç de
Cerdans i Terra Aspra de Montagut), els quals
són qui tenen el vot de l’òrgan gestor d’Amics de
Sant Aniol d’Aguja.

Aplec de Sant Aniol d’Aguja
Dia 12 de juny de 2011
PROGRAMACIÓ
9.30 h. Trobada a l’ermita de Sant Aniol i
pujada fins al collet de Clarioles per tal de
rebre els amics de la Catalunya Nord.
10.00 h. Concentració al collet de Clarioles
i inici de l’històric pelegrinatge fins a
l’ermita, encapçalat per la imatge de Sant
Aniol.
10.30 h. A l’interior de l’església, missa a
càrrec de Mn. Josep Riera, rector de Molló.
Seguidament Besamans del Sant i Cant
dels Goigs.
A la sortida de l’església, cercavila fins als
prats de la font

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

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

Col·laboren:
Ajuntament de Montagut i Oix
Consorci de l’Alta Garrotxa
Parròquia de Montagut
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Esquí de muntanya
Competicions

L’esquí de muntanya, o esquí de travessia, és
una modalitat del muntanyisme que consisteix
en anar a les muntanyes amb esquís. Combina
l’eficàcia de l’esquí alpí en el descens, amb la
facultat de poder separar el taló de la taula quan
és necessari remuntar petits o grans desnivells.
Per pujar s’aplica sota l’esquí una tira de material sintètic anomenat “pell de foca”, que només
deixa lliscar l’esquí en un sentit únic, el de la
marxa. És a dir, la pell de foca fa que l’esquiador
pugui lliscar endavant, però no endarrere; li permet avançar, però no retrocedir.
L’esquí de muntanya és un esport força conegut
i cada dia té més adeptes. El que ens és desconegut són les competicions d’esquí de muntanya. Com qualsevol esport té la seva vessant
competitiva.
Al Centre Excursionista de Banyoles tenim dos
socis que participen de manera assídua en
aquests curses. Són els germans Nil i Oriol Cardona Coll. Tots dos formen part de la selecció
catalana d’esquí de muntanya i aquesta temporada 2010 -2011, han participat en les principals curses d’esquí a nivell mundial representant
Catalunya. Els volem felicitar.
I ara deixem que sigui l’Oriol qui ens expliqui un
xic la seva experiència:
Hola, em dic Oriol Cardona Coll, tinc setze anys
i practico l’esquí de muntanya des de molt petit.
En aquest darrer any he participat a competicions de molta importància, ja sigui en campionats
d’Espanya, en els mundials (a Itàlia, Claut) o a la
Pierra Menta.
En el campionat d’Espanya celebrat a Andorra,
(Fontblanca, Arcalís), vaig finalitzar amb una primera posició en cadet a la categoria d’ Individual. També vaig fer una primera posició a Luchon,
en una regió de França on s’hi feia una altre
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prova d’esquí de muntanya. Després d’aquestes competicions i veient els èxits que vaig tenir,
la FEDME em va seleccionar per participar als
mundials , a Itàlia, Claut, a les Dolomites, on vaig
competir en tres proves, la individual, la cronoescalada i els esprings. En la individual i en els
esprings no vaig fer gaire bon resultat però la
cronoescalada em va anar força bé.
Però jo crec que una de les curses més importants en l’esquí de muntanya en la que he participat ha estat la Pierra Menta. Per a mi i per
a molta gent, la Pierra és la mare de les curses
d’esquí de muntanya i n’és la més important.
Aquesta cursa equival al Tour de França en l’esquí de muntanya ja que hi participen els esquiadors més experimentats i més forts d’arreu del
món. Al ser una cursa internacional s’hi poden
trobar atletes de molts països diferents: França,
Noruega, Suïssa, Itàlia, etc.
És una cursa per parelles que dura quatre dies.
En el total d’aquests quatre dies, els promeses,
sèniors i veterans fan un desnivell aproximat de
deu mil metres. Els cadets i juniors s’incorporen
els dos últims dies, fent òbviament un menor
desnivell.
La cursa com cada any es fa a la vall de Areches
Beaufort, i tots els habitants de la vall es bolquen
plenament per a organitzar aquesta cursa tant
important.
Per a qualsevol que vulgui animar no hi ha millor
lloc que fer-ho des del Gran Món, (una muntanya en la que cada any hi passen els corredors).
En aquest cim hi ha una gran quantitat de gent
amb esquelles, campanes, banderes i amb moltes ganes d’animar.
Per finalitzar la cursa, es sumen el temps de les
quatre etapes i guanya qui el te més baix. En la
prova d’aquest any (17 -20 de març de 2011) el

guanyador ha estat en Kilian Jornet fent parella
amb Didier Blanc, i en noies, la Mireia Miró amb
Laetitia Roux.
Jo, com a cadet, fent parella amb l’Aleix Domenech, hem pujat al podi amb una merescuda
tercera posició.

M’agradaria finalitzar aquest escrit comentant
que és una gran cursa i molt bonica quant a lloc
i a ambient. Aquest any se n’ha fet la 26éna Pierra Menta i com cada any ha estat espectacular.
Oriol Cardona i Coll

Les nostres seccions
Secció
de Fotografia
XIX PIOLET DE PLATA.
ACTA DEL VEREDICTE DEL
CONCURS.
A Banyoles, a les 9 del vespre del dia 14 de
desembre de 2010, al Local Social d’aquesta
entitat, es reuneix el jurat qualificador del Concurs de Fotografia d’esports de muntanya “XIXè
PIOLET DE PLATA”, format per la Sra. Francesca Palomeras, regidora de l’Ajuntament de Banyoles; el Sr. Miquel Planells, representant del
C.E.B; el Sr. Ernest Costa, fotògraf; el Sr.Tino Soriano, fotògraf, i el Sr. Joaquim Vidal, de MapelTagisa. Actua com a secretari, el Sr. Lluís Pagés.
Després d’examinar les 108 obres presentades i
descartar-ne 6 per no adequar-se a les normes,
acorden emetre el següent veredicte:
1r. Premi XIXè PIOLET DE PLATA: SANTI VILADRICH i PUJOL de MANRESA
2n. Premi: JOSÉ AGUSTIN GURRUCHAGA de
BERGARA
3r. Premi: BENITO CANTERO de BERGARA

S’acorda atorgar 3 mencions especials a: TERESA
ROMERO, de LA UNIÓN XAVIER MATA, de LEGORRETA ALBERT PUIGDEVALL, de BANYOLES
L’exposició de les fotografies tingué lloc a la sala
d’exposicions del FOMENT DE LA SARDANA.
La inauguració es va celebrar el dia 18 de desembre a les 12 del migdia, amb la presència de
l’Im. Sr. Alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el
President del C.E.B, Sr. Lluís Garganta; el President de la secció de Fotografia del Centre, Sr.
Jaume Vilalta; el Sr. Joaquim Vidal de Mapel- Tagisa i Jordi Bosch Barraca, autor del trofeu, a
més del públic assistent. Va presentar l’acte el
Sr. Joan Surroca.
Cal dir que l’exposició ha estat un èxit, tant pel
nombre de visitants com per la satisfacció dels
comentaris que s’han fet. L’exposició ha estat
oberta al públic fins al dia 9 de gener de 2011.
Voldria des d’aquí agrair a tot hom que ha fet
possible recuperar aquest concurs llegendari
per la nostra institució. A l’Ajuntament de Banyoles, al Foment de la Sardana per cedir-nos
el seu magnífic local per a l’exposició, al Sr. Joaquim Vidal de Mapel- Tagisa, que ha estat el
nostre patrocinador, a Jordi Bosch barraca, l’autor del trofeu, a la joieria Quera-Vila per la seva
col·laboració amb el Piolet de Plata, a la foneria
Buxadé per l’execució de l’escultura, als membres del jurat i a tots els que s’han implicat d’una
o altra manera a portar a terme aquest concurs.
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Sortida a Llafranc

Classes teòriques i pràctiques.
Sortida fotogràfica de fi de curs: 5 de juny 2011.
Per a més informació contactar amb secretaria
del Centre.
Jaume Vilalta

c u r s o s

SORTIDES
Llafranc i Calella de Palafrugell. El passat diumenge 16 de gener va tenir lloc la sortida amb
els companys de la secció a Llafranc, on es va
visitar primer el far de Sant Sebastià i seguidament es va fer el recorregut vorejant la costa fins
a Calella de Palafrugell. Com veureu a la foto
que acompanya l’escrit, vàrem ser 11 persones.
Mentre els companys de secció ens ho vagin demanant, anirem fent sortides.

PREMIS
En Miquel Planells, de la nostra secció, ha guanyat el primer premi individual del XXXI concurs
de fotografia VILA D’IBI 2010 d’Alacant. Felicitats Miquel.

CURSET DE FOTOGRAFIA
XIIIè CLICS DE FOTOGRAFIA
Tindrà lloc els dies 7,14,28 d’abril, 5,12,19 i 26
de maig i 2 de juny 2011.

De cares als propers mesos l’EMCEB us recomana...

EXTRAESCOLARS
Ja estan obertes les inscripcions per poder realitzar extraescolars d’escalada aquí al Centre
Excursionista de Banyoles. Passeu per secretaria i inscriviu la vostra mainada. Els dies són els
dimecres i divendres de 17.15 a 19.15 h i es pot
triar venir un dia (16 € al mes ) o tots dos (32
€ al mes ).
A partir de quatre participants i fins a un màxim
de 20. Les edats estan compreses entre 6 i 16
anys. Els participants hauran d’estar federats (6
€ l’any aprox.). De cares a l’estiu es faran sortides amb roca natural. El calçat, el posa l’escola
de muntanya. Animeu la vostra canalla !!!

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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CURSOS D’ESCALADA
Dones a la vertical (Línia d’iniciació). Curs
d’escalada orientat a noies o dones que estiguin
interessades a aprendre les tècniques bàsiques
de seguretat de l’escalada. Les participants acabaran el curs amb la capacitat de realitzar itineraris d’escalada esportiva de manera autònoma:
ferrates i crestes. Nois, sapigueu que si esteu
molt interessats en aquest projecte també us hi
deixarem venir. No dubteu a preguntar.
Dates: 2, 9, 30 d’abril. 7, 14, 28 i 29 de maig. 4
i 5, 12 de juny.
Curs Escalada nivell 1. Aquest curs va orientat a tothom que vulgui aprendre les tècniques
bàsiques de seguretat de l’escalada esportiva.
Consta de tres sessions teòriques i quatre jornades de pràctica.
Dates: 31 de març, 3, 7, 10, 16 i 17 d’abril
Curs Escalada nivell 2 . Aquest curs va orientat
a aquells que ja tenim un nivell 1 consolidat i
volem anar més enllà. Dins el curs d’escalada
nivell 2 aprendrem les tècniques que s’utilitzen
per poder realitzar vies de més d’un llarg equipades.
Dates: 5, 8, 12, 15, 21 i 22 de maig.
Dones a la vertical (Línia de perfeccionament).
Per a noies que ja tinguin assolit el nivell 1 i vulguin entrar en el món de l’escalada de via llarga.
Aprendrem a equipar-nos nosaltres mateixes les
nostres pròpies vies i se’ns obriran nous camins
abans inaccessibles... Nois, si n’esteu molt interessats també us hi deixarem venir !!!

Dates: 16 i 17, 30 i 31 de juliol. 6 i 7, 14, 20 i
21, 28 d’agost.

SECCIÓ JOVENT !!!
En breu començarà el nou projecte per a jovent del Centre. Dedicat a
joves d’entre 13 i 16 / 17 anys amb
ganes de gaudir de la muntanya i les seves diferents modalitats esportives (excursionisme, orientació, btt, escalada, espeleologia...)
Es faran d’una a dues sortides al mes.
Tot i que el projecte encara no ha començat, podeu passar a inscriure-us a secretaria.
Estigueu atents i atentes a la pàgina web del
Centre que més endavant tindreu
més informació.

Rocòdrom
Els horaris de la sala de boulder del
Cenre Excursionista de Banyoles continuen essent els dilluns i dimecres de 19.00 a
21.00 h i els divendres de 18.00 a 20.00 h.
Es pot venir a entrenar tots els dies de la setmana. Solsament hi ha un requisit per venir fora de
l’horari oficial: posar-se d’acord amb els responsables del rocòdrom. Aquests responsables, els
trobareu al bar del centre, als vespres.
Us hi esperem.
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ABRIL

d’Olot i que té com a finalitat donar a conèixer
algun racó de l’Alta Garrotxa. Aquest any se surt
del poblet de Beuda i es farà la volta a la Mare
de Déu del Mont, passant pel pedró de Montosa.
Més informació durant els dies previs a la secretaria del Centre.

Dissabte 9

MAIG

TRAVESSIA SANTA BÀRBARA i
FERRAN (Alta Garrotxa)

Dissabte 30 i diumenge 1

Secció
excursionisme clàssic

Sortida organitzada pels Amics de Sant Aniol
d’Aguja per recaptar fons pel projecte: “Un refugi amb cos i ànima”. Preu: 25 euros. Inclou
guiatge de l’excursió i sopar d’hostal de pagès.
Col·laboreu!!!
Ens guiarà en Pitu Ribes de l’Associació Terra
Aspra de Montagut. Aquesta caminada ja la vam
trescar el març de 2009 però ho vam fer en moll.
Ens va ploure tot el dia. Creiem que val la pena
tornar-ho a intentar i poder-la fer en eixut!!!. Recordem que és llarga i amb desnivell, cal estar
preparat. S’acabarà en un hostal de la zona per
fer un sopar (opcional). L’àpat l’hem d’encarregar. Cal que confirmeu assistència com a molt
tard el dimecres dia 6 d’abril efectuant una trucada a la Secretaria del Centre. Gràcies.
El recorregut enllaça llocs tan emblemàtics com
Santa Bàrbara de Pruneres (718 m), Mare de
Déu d’Escales, Ferran (983 m) i Talaixà.
L’itinerari pot tenir petits canvis però bàsicament serà el següent: Pont del Llierca- Cossos
Sants- Coll de Palomeres- Santa Bàrbara de Pruneres- la Sala- Mare de Déu d’Escales- el Maranyó- Coll de Terres- el Ferran- Talaixà- feixes del
Puig- la Muntada- Can Gustí de Riu.
Guiatge: Pitu Ribas. Vocal: Quim Oliver “xari”

Diumenge 10

XXXIV EMBARDISSADA
Participació en aquesta popular caminada organitzada pels companys del Centre Excursionista
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TORNEM A TENIR CONVIDATS DE
“LO PINELL DE BRAI”
Aquest cap de setmana tenim convidats. És la
tornada del segon intercanvi amb la gent de l’associació “El Pi del Broi” del poble “Lo Pinell de
Brai” de la comarca de la Terra Alta. El passat
mes de febrer van ser ells que ens van guiar per
les seves terres i ens van ensenyar el celler de
Gandesa, castell de Miravet, Rasquera i la caminada per la serra de Cardó. Ara ens toca a nosaltres fer-los un altre tast de les nostres contrades.
Divendres: donarem la benvinguda als convidats
i els acompanyarem al seu allotjament.
Dissabte: Excursió a l’Alta Garrotxa.
Itinerari: Beuda- els Rajolins- Sant Miquel de
Coma de Roure- Espinau- Tossa d’Espinau- Pla
del Vi – coll de Joncanat- Santuari de la Mare de
Déu del Mont- Pla de Solls- Monestir de SousRoca Pastora- Beuda. Hi haurà la possibilitat
d’escurçar la caminada sense pujar a la Tossa
d’Espinau i anar directament a Joncanat. Possibilitat de quedar-se a sopar a Ca la Montserrat de
Beuda (opcional).
Diumenge: Durant tot el matí anirem al Parc de
les Coves Prehistòriques de Serinyà, on ens faran visita guiada. Llavors, dinar popular i acomiadament.
Aquesta és una proposta inicial. El dijous dia 14
d’abril es farà una reunió per concretar detalls.
A les 9 del vespre al Centre. Esteu convidats a
ser-hi!!

Per als àpats programats ens cal saber el nombre de gent per tal de poder encarregar i organitzar el que ens faci falta. Si us plau, truqueu a
secretaria del Centre i apunteu-vos a l’opció que
desitgeu. Feu-ho com a molt tard el dimecres dia
27 d’abril. Gràcies!
Esperem rebre suport per fer companyia als nostres convidats i convidades.
Vocals: Josep Casals- Quim Oliver “xari”.

Diumenge 8

ANADA A SANT LLORENÇ DE
CERDANS
Les entitats que conformem els Amics de Sant
Aniol d’Aguja cada any fem una reunió preparatòria de l’aplec de Sant Aniol i cada vegada a
casa d’una entitat diferent. Enguany toca anar
cap a Sant Llorenç, on ens esperarà la gent del
“Grup Excursionista Peu Alegre”. També es parlaran d’altres aspectes relacionats amb els nostres projectes. Tothom hi és convidat! Però en tot
cas aviseu perquè es fa un dinar i cal saber el
nombre de persones. Truqueu a Secretaria del
Centre, fins al dia 4 de maig.

Nit del dissabte 14 i diumenge 15

TRESCANT A LA LLUM DE LA LLUNA
Excursió nocturna per l’Alta Garrotxa. O sigui,
que ens caldrà treure’ns la son. Segur que ens
hi ajudarà el cant del gamarús, la corredissa del
senglar, la xerinola de l’aigua de la riera, la silueta de les muntanyes que dormen, la nostra
ombra projectada per la tènue llum de la lluna i
que ens perseguirà a tota hora, i qui sap si una
sortida de sol vista des de les altures garrotxines!!
Dissabte: arribada a Sadernes i sopar a l’Hostal
(opcional). Cal apuntar-se la setmana abans a
secretaria del Centre. Podeu trucar-hi. Gràcies.
Havent sopat inici de la caminada. Caldrà portar
aigua i alguna cosa de menjar per fer ressopó.
També esmorzar per quan sigui clar. Llum frontal

i roba d’abric. Acabarem a mig matí del diumenge. El recorregut es podrà escurçar depenent de
com anem de temps i de ganes de fer més o
menys camí.
Itinerari de referència: pont de Valentí- la Muntada- Salt de la Núvia- Sant Aniol- collet de Clariolesles Canals- Pla Ballador- camí dels Boixos- feixes
de Can Llebre- Jaça d’en Cufí- Can Quel- Camp
del Roc- collet de la Maçana- baga de Pòlit- Portell de Donantic- Puig de les Bruixes- Puig de
Sant Marc- el Cortal- Talaixà- pont de Valentí.
Guiatge: Joan Llosas. Vocal: Quim Oliver “xari”

Dissabte 21

JORNADA DE TREBALL A SANT
ANIOL D’AGUJA
Activitat habitual per deixar l’entorn de Sant Aniol ben bonic i ben preparat per al proper Aplec i
també per anar recuperant tot l’indret. Hi haurà
feines per a tots els gustos i també un dinar comunitari en el qual us agrairem que feu saber
la vostra assistència. Preferiblement trucant a
secretaria fins al dia 18 de maig.
Vocal: Quim Oliver “xari”.

JUNY
Dissabte 4 i diumenge 5

BIVAC AL CIRC DE L’ESTANYET
(CONFLENT)
Una sortida amb motxilla per fer bivac a la zona
de l’Estanyet, sota el vessant nord del pic de
Nou Fonts. Des de Núria seguirem una part del
camí de romeria que feia servir gent del Conflent
per pelegrinar a Núria. El diumenge repassarem
bona part dels cims que conformen la famosa
“Olla de Núria”. Aquesta trescada és forta i servirà d’entrenament per a l’excursió al Mauberme, programada pel mes de juliol. Cal estar ben
preparat.
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Excursió d’alta muntanya que cal estar en possessió de la targeta de federat C. Reunió preparatòria dimarts dia 31 de maig, ales 21’30 h, al
Centre.

Cal apuntar-se a secretaria del Centre com més

Itinerari dissabte: Fontalba- Núria- les Nou
Fonts- coll de Noufonts- coll Bernat- l’Estanyet.

Itinerari: Urús- coll de Jovell- clot de la Fontlle-

Itinerari diumenge: l’Estanyet- Coll de Torre
d’Eina- Torre d’Eina- Pic D’Eina- Puig de Finestrelles, Pic del Segre- Puigmal- coll del BorrutFontalba.

ró- collet del Clot dels Amorriadors- canals del

Guiatge i organització: Joan Coll i Dolors Hugas.

Surroca i Paco Torres.

Diumenge 12

AVANÇ PEL MES DE JULIOL

APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA
No us perdeu “...aquesta petita i bonica anada,
que amb ben poc delit es pot fer molt bé.” (tal
com diu la cançó). Vegeu programa a part en
aquest mateix butlletí i fulletons amb més detalls
durant les setmanes anteriors.

Dissabte 18

TRAVESSIA DE LA CERDANYA AL
BERGUEDÀ PASSANT PEL MOIXERÒ.
D’Urús a Bagà.

aviat millor i com a molt tard el dimecres dia 15
de juny. Preu : 20 euros. Seran per fer front a les
despeses de l’autocar.
brera- coll de Jou- les Penyes Altes de MoixeGoter- Roques Negres- coll d’Escriu- l’Escriu- Els
Empedrats- bullidor de la Llet- veïnat de l’Hostalet- pont de Sant Joan( Bagà). Guiatge: Joan

Dissabte 9 i diumenge 10

“UN ALTRE SENYOR DE L’ARIÈGE”
Com ja fa uns quant anys, s’organitza una excursió a un cim important de la zona de l’Arieja, i l’any passat vam aconseguir el Mont Valier
(2838 m). Enguany volem assolir un seu “germà” proper: el Mauberme (2880m).
Ens desplaçarem des de Banyoles fins a Sant Girons (França), Costilló en Courserans i fins al poblet d’Elie. D’aquí anirem fins al refugi d’Araing

A voltes, el massís de Moixeró queda oblidat a
causa de l’ombra que li fa la seva veïna serra de
Cadí. Nosaltres el travessarem de nord a sud endinsant-nos per raconades ben salvatges i cims
altius que, si el temps ho permet, ens regalaran
fantàstiques panoràmiques. Gaudirem d’una primavera prepirinenca en plena esplendor: prats
verds i florits (orquídies, corona de Rei, orella
d’ós...)

(mitja pensió).

Físicament parlant es tracta d’una trescada prou
exigent que ens acumularà desnivells de més
de 1000 m, tant de baixada com de pujada. Per
tant ens ocuparà tot el dia. El fet de necessitar
un autocar farà que el retorn sigui més còmode
i menys cansat.

Excursió d’alta muntanya que cal estar en pos-

28 Centre Excursionista de Banyoles

L’endemà pujarem al Pic de Mauberme i ens
deixarem engolir per la profunda vall d’Urets, per
la qual ens despenjarem acumulant 2000 m de
baixada fins als cotxes. Cal tenir un bon entrenament per participar en aquesta sortida.
Reunió preparatòria el dimarts dia 5 de juliol, a
les 21,30 h al Centre.
sessió de la targeta de federat C.
En aquest butlletí no tocaria cap activitat pel
mes de juliol. Però aquesta ens veiem obligats
a anunciar-la perquè ens cal fer la reserva del
refugi amb molta antelació. Com a molt tard us

podeu apuntar el dimecres dia 11 de maig, a la
secretaria del Centre. En el moment de la inscripció haureu de fer una paga i senyal de 25
euros (en cas de no poder passar per secretaria,
la Dolors us pot indicar per telèfon la manera de
fer la paga i senyal). Guiatge i organització: Joan
Coll i Dolors Hugas.

MAIG 2011
Diumenge 15.

El Taga
Aquest mes tornarem a anar al Taga, un cim
emblemàtic del Ripollès, car la darrera vegada
la pluja va espantar quasi tots els excursionistes.
Aquesta sortida serà de preparació de la sortida
de finals de curs, que, com sempre, procurem
que sigui d’alçada.
El dinar serà de carmanyola.

Secció colla de
pa sucat amb oli

Punt de sortida: a les nou a Banyoles, des de
l’aparcament dels supermercats.

JUNY 2011
ABRIL 2011
Dissabte dia 2 i diumenge dia 3

activitats conjuntes
Cap de setmana d’activitats conjuntes amb altres
colles del CEB –la colla del podall, la d’excursionisme, etc-, relacionades amb el camí de Rocacorba: hi ha activitats el dissabte i el diumenge i
la gent pot apuntar-se a la més convenient.
Al Butlletí hi ha el detall de totes les activitats, remarquem, però, la possibilitat d’anar a sopar i a
dormir a Rocacorba. Si fa una bona nit, podrem
fer bivac a la part més alta de la roca.
De cara a diumenge, la sortida conjunta –i el dinar de germanor- fins a Sant Patllari és el principal atractiu.

Diumenge 12

Aplec de Sant Aniol
Com cada any, la sortida ens portarà al cor de
la Garrotxa a Sant Aniol d’Agujes, on ens retrobarem amb els companys de Sant Llorenç, de
Montagut, etc.
És un aplec que guarda el regust dels trabucaires; cal, doncs, que hi vingueu vestits d’època.
Vegeu el programa general que hi ha en el Butlletí.
Hi haurà arrossada popular i foc per coure la
carn.
Punt i hora de sortida: vegeu el programa.

Els organitzadors de l’activitat ens han demanat fer una inscripció, de cara a coordinar
els diferents actes. Si us plau, contacteu amb
el delegat de la secció al 972 23 98 63 o a
jroure@codinacia.com
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ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
Diuen que « el temps passa volant » i és ben cert
ja que no fa gaire comentàvem el començament
de curs i avui ja hem de comunicar que el proper
dimarts 25 de maig tindrà lloc la cloenda de la
29a edició de l’Escola de Belles Arts
Un any més el nostre Centre contempla amb
satisfacció l’evolució positiva de la nostra Escola; bons professors, alumnes que amb esforç i
atenció guanyen nivell, i bona prova en són les
exposicions que fan al llarg de l’any i que ens
mostren la positiva evolució de l’ensenyament.
Tot això fa que ja preparem amb il·lusió un nou
curs, el qual començarà el proper dia 3 d’octubre i serà especial per ser el 30è aniversari de
l’inauguració de la nostra Escola de Belles Arts.
No cal que dir que farem quelcom d’especial per
a celebrar-ho doncs val la pena, un període tant

llarg de temps dona solera als nostres tallers.
Com cada any a primers de juny i dintre dels
actes de la tradicional Exposició de Flors a la
nostra vila, al claustre del Monestir, els alumnes
de la nostra Escola hi participaran amb un original muntatge d’obligada temàtica floral. Desitgem que tant aquesta exposició com el nou curs
2011-2012 siguin un èxit.
Com sempre en el Butlletí del mes de juliol a
setembre inclourem un tríptic amb el detall dels
diferents tallers de la nostra Escola
Rafel Cuenca i Juncà
Vocal Escola de Belles Arts

Part de les entitats que han
signat un conveni de col·
laboració amb l’Ajuntament,
el passat dia 23 de març,
amb el Sr. Alcalde i la Regidora de Cultura. A la seva
dreta, Salvador Coll Comerma, president del Centre.
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Audiovisuals
Divendres 29 d’abril

Divendres 13 de maig

MONOGRÀFIC de la MACARONÈSIA,
muntatges audiovisuals a càrrec de
Jordi Cruells Ros i Fina Vila Corominas

PENINSULA DE MALACA I BALI

“LEVADAS” DE MADEIRA
Cap a 2.500 km de “levadas” solquen les muntanyes escarpades d’origen volcànic de l’illa de
Madeira. El nord plujós abasteix d’aigua el sud
assedegat mitjançant canalitzacions d’aigua. I
des de fa un munt d’anys s’aprofiten aquests camins penjats que ressegueixen els cursos d’aigua per descobrir els racons de l’illa.
Bem vindo/a ao paraíso.
Durada del film: 31 minuts

SAO MIGUEL (AÇORES) – “La Suissa al
paral·lel 37 N”
Existeix un indret, al paral.lel 37 nord, on els
cons volcànics encatifats d’herba estan plens
d’hortènsies i “criptomeria japonica”, on a mar
brollen aigües termals, on a terra ferma couen
les verdures amb l’escalfor dels volcans, on es
recull l´únic te que es produeix a Europa, ... i
tot això observat per cents de milers de vaques
lleteres amb taques.
Bem vindo/a ao paraíso.
Durada del film: 26 minuts
A la mitja part dels dos audiovisuals, hi haurà un
petit refrigeri ofert per la Fina, amb especialitats
de les dues illes de la Macaronèsia.
Hora i Lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes
del Centre Excursionista de Banyoles

Audiovisual de la travessa de la península de
Malaca, des de Bangkok a Singapur, a càrrec
de Francesc Ribas, Laia Prat i Toni Bassaganyas
Hora i Lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes
del Centre Excursionista de Banyoles

Divendres 20 de maig

ETIÒPIA: TAPÍS DE COLORS
Viatge per un país ple de contrastos, gent amable, diversitat de paisatges i volcans actius.
A càrrec de la Nuri Pijaume
Hora i Lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes
del Centre Excursionista de Banyoles

Divendres 10 de juny

IRAN: MÉS ENLLÀ DEL NEGRE
Descoberta d’aquest país de l’orient mitjà, habitat per gent amable i orgullosa de la seva pròpia
cultura i manera de fer. Un país molt desconegut
per a la majoria de nosaltres, però més modern
del que ens podem arribar a imaginar. Un patrimoni monumental extraordinari, arrel de moltes
de les nostres tradicions, bressol de civilitzacions
i gresol cultural de primera magnitud.
Projecció audiovisual a càrrec de Paco Torres.
Hora i Lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes
del Centre Excursionista de Banyoles
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Notes de Secretaria
Canvis en la Junta del Centre
Excursionista de Banyoles
El passat mes de gener, i per motius personals, en Lluís Garganta va plegar
com a president del Centre Excursionista de Banyoles. Des d’aquí li donem
les gràcies per la bona feina que ha fet. En Lluís continuarà formant part de
la Junta, com a vocal.
Aquest fet ha provocat una reestructuració de la Junta. Ara el nou president serà en Salvador Coll,
tal com s’havia acordat a l’assemblea. En Joan Corominas serà el vicepresident primer. En Salvador Coll fa temps que està vinculat al Centre, i ha portat el nom de la nostra entitat per diverses
muntanyes del món, des de la Garrotxa al Perú, del Bastiments a l’Himàlaia. Ara se li ha demanat
que es comprometi una mica més i ocupi un lloc a la Junta, cosa que ha acceptat de bon grat.
Esperem que el Centre continuï amb la seva tasca educativa i esportiva, i per molts anys.

Quin món tan perdut! Històries d’en Xico i d’en Tonet
Aquest és el títol d’un llibre escrit i editat per Àngel Vergés i Gifra, banyolí, autor de
diversos llibres d’etnopoètica de les nostres comarques. El volum recull les vivències de dos emboscats a la serra de Portelles durant la Guerra Civil de 1936-1939:
en Tonet Riera, fill de can Gifre de Falgons, i en Xico Coll, fill de can Castellar de
Porqueres. A més d’ells dos l’autor ha pogut entrevistar diverses persones de
Sant Miquel de Campmajor i de Mieres per configurar uns costums i una manera
de viure que ja han desaparegut. Al mateix temps que el llibre dóna veu a persones del nostre territori, intenta recuperar expressions i topònims que ja han
caigut de les nostres memòries. El llibre inclou una panoràmica desplegable, de
la serra de Portelles en la seva major part, amb nombrosos topònims de les muntanyes,
turons i indrets interessants relacionats amb les històries d’aquest volum.
El llibre consta de diversos capítols agrupats en diversos temes que fan referència als costums i la
relació que l’home ha tingut amb el paisatge, amb la fauna. Descriu costums populars i un temps i
una manera de viure que ja forma part de la nostra història. Recull anècdotes protagonitzades per
passavolants, rondalles, llegendes, contarelles i acudits, material etnopoètic que la gent contava
en aquell temps en què la caixa tonta no ofegava les ganes de conversar.
El seu autor creu que cal aprofundir i recollir de manera sistemàtica aquest tresor de vivències i
històries de la vora del foc que la nostra gent gran encara guarda a la memòria. El llibre és, de fet,
un homenatge a les persones grans, a la seva saviesa i experiència, a les seves històries i a molts
dels seus protagonistes.
Diversos ajuntaments i entitats han col·laborat en aquest primer llibre, que es pot adquirir a diverses botigues de Banyoles, a Mieres i a Sant Miquel de Campmajor.
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Novetat samarretes
de Sant Aniol

ERRADES EN
L’ANTERIOR BUTLLETÍ

Ja fa uns anys es van posar a la venta samarretes de Sant Aniol per poder recaptar
fons per a les nostres activitats en aquella
contrada. El disseny va ser una creació de
l’artista banyolí, i soci de la nostra entitat,
en Jordi Bosch “Barraca”, a qui agraïm una
vegada més la seva gentilesa i col·laboració.
Mantenint el mateix disseny, enguany s’ha
fet una nova remesa amb diferents colors i
formes que segur que us agradaran.
Les podeu adquirir a secretaria del Centre
per 10 euros (talla adults) 7 euros (talla infantil). Col·laboreu!! Gràcies.

de tres errades importants que hi va haver en el
passat butlletí.

Per causes diverses que lamentem us informem

Respecte a la llista d’Amics-col·laboradors de
Sant Aniol fer saber que, per causes d’una mala
fusió de diferents llistes, ens van quedar fora
d’aquella relació publicada tota una sèrie de persones a les quals demanem disculpes. Per tant,
ara volem deixar clar que també són Amics-Col·laboradors des del primer dia:
Jordi Camps / Collell Brugada / Patllari Camps /
Ferriol Camps / Joan Pontacq / Pere Martí / Carme
Cassà Baus / Xavier Pujades Martí / Albert Corominas Carles
Pel que fa a la ressenya de “Conèixer Serinyà a
peu”, dir que el títol que va sortir publicat estava
equivocat. En comptes de “Itinerari 4. Font de Perduts” (que va ser l’itinerari publicat en un butlletí
anterior) havia de dir: “Itinerari 1. Sant Galderic”.
Tota la descripció sí que era correcta i per tant
corresponia a una proposta per anar a Sant Galderic. Demanem disculpes a la seva autora, Pilar
Castel, per aquesta errada.
També un parell de petits detalls en l’article de
Joan Anton Abellan. El títol havia de ser senzillament “ A peu pel Pla de Martís” No li corresponia
cap número. Per tant, el número 1 que hi figurava
no hi havia de ser. I respecte al peu de foto que
acompanya el mateix títol, també estava equivocat. No es tractava del Roure de la Font del Bac,
com ja era evident . La imatge corresponia al Pont
Medieval i la Creu de Terme de Martís.
L’autora de l’escrit “Ells també pateixen la crisi...”
és Cris José. Detall que tampoc va sortir especificat al final d’aquest article.
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Resum d’activitats

Notes de Secretaria

MES D’ABRIL

Dissabte 2 i diumenge 3

activitats conjuntes

Cap de setmana d’activitats conjuntes amb altres colles del CEB, relacionades amb el camí de Rocacorba – Collla del Pa Sucat amb Oli-

Dissabte 9

Sortida organitzada pels Amics de Sant Aniol d’Aguja per recap-

Diumenge 10

Participació en aquesta popular caminada organitzada pels companys del Centre Excursionista d’Olot - Secció excursionisme clàssic–

Divendres 29

MONOGRÀFIC de la MACARONÈSIA, a càrrec de Jordi Cruells i Fina Vila.
Sala d’Actes del Centre

TRAVESSIA SANTA BÀRBARA i FERRAN tar fons pel projecte : “Un refugi amb cos i ànima”
-Secció excursionisme clàssic –
(Alta Garrotxa)
XXXIV EMBARDISSADA
AUDIOVISUAL

MES DE MAIG
Dissabte 30 i diumenge 1

TORNEM A TENIR CONVIDATS DE “LO
PINELL DE BRAI”

Sortida amb la gent de l’associació “ El Pi del Broi” del poble “Lo
Pinell de Brai “ de la comarca de la Terra Alta. - Secció excursionisme
clàssic –

Diumenge 8

Excursió conjunta amb la gent del “Grup Excursionista Peu Alegre”.

Divendres 13

PENINSULA DE MALACA I BALI. A càrrec de Francesc Ribas, Laia Prat i
Toni Bassaganya. Sala d’Actes del Centre

Nit del dissabte 14 i diumenge 15

Excursió nocturna per l’Alta Garrotxa.
- Secció excursionisme clàssic –

Diumenge 15

Aquest mes tornarem a anar al Taga, un cim emblemàtic del Ripollès.
– Collla del Pa Sucat amb Oli-

Divendres 20

ETIÒPIA: TAPIS DE COLORS. A càrrec de la Nuri Pijaume. Sala d’Actes
del Centre

Dissabte 21

Activitat habitual per deixar l’entorn de Sant Aniol ben bonic i ben
preparat per al proper Aplec - Secció excursionisme clàssic –

ANADA A SANT LLORENÇ DE CERDANS - Secció excursionisme clàssic –
AUDIOVISUAL

TRESCANT A LA LLUM DE LA LLUNA.
EL TAGA

AUDIOVISUAL

JORNADA DE TREBALL A SANT ANIOL
D’AGUJA

MES DE JUNY
Dissabte 4 i diumenge 5

Sortida a la zona de l’Estanyet, sota el vessant nord del pic de Nou
Fonts.- Secció excursionisme clàssic –

Divendres 10

IRAN: MÉS ENLLÀ DEL NEGRE. A càrrec de Paco Torres. Sala d’Actes
del Centre

Diumenge 12

Vegeu programa a part en aquest mateix butlletí
- Secció excursionisme clàssic –

BIVAC AL CIRC DE L’ESTANYET
(CONFLENT)
AUDIOVISUAL

APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA

Aplec de Sant Aniol. Com cada any, la sortida ens portarà al cor de la
Garrotxa a Sant Aniol d’Agujes. – Collla del Pa Sucat amb Oli-

Dissabte 18

TRAVESSIA DE LA CERDANYA AL
BERGUEDÀ PASSANT PEL MOIXERÒ

D’Urús a Bagà. Sortida al massís de Moixeró , a la Cerdanya.
- Secció excursionisme clàssic –

AVANÇ PEL MES DE JULIOL
Dissabte 9 i diumenge 10

“UN ALTRE SENYOR DE L’ARIÈGE”
34 Centre Excursionista de Banyoles

Enguany volem assolir: el Mauberme (2880m).
- Secció excursionisme clàssic –

Capella de Sant Antoni

Fàcil de localitzar. En el carrer Sant Antoni, que surt de la plaça del Maig, al nucli històric de
Cornellà del Terri. La capella havia format part del desaparegut castell de Cornellà, documentat ja en el segle XII. Posteriorment podria ser que fos la capella de l’antic Hospital dels
Pobres, del qual es tenen notícies fins a finals del segle XVII. Restaurada, de construcció
senzilla, té un bonic porxo a la façana principal i un petit campanar d’espadanya.

Capella de
Sant Antoni
Plaça del
Maig

c. Sant
Antoni
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