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Arribada de la flama del Canigó.
Foto: Joan Surroca

Donar un cop d’ull, a Banyoles
Per explicar què pots trobar a la Fira del Cop
d’Ull de Banyoles és millor plantejar la qüestió a
l’inrevés i preguntar-te què és el que no hi pots
trobar. Si no fos perquè resultaria massa rotund,
hauríem de contestar que res. Però és ben cert
que hi acabes tenint la sensació que pel teu davant desfila un resum de les coses més inversemblants que la humanitat és capaç de produir.
El dilluns de Pasqua es va celebrar l’edició número 60 d’aquesta gran trobada matinal de venda d’objectes vells, una de les cites més importants de l’any per als habitants del planeta de les
coses usades. És un món particular i tremendament atractiu. Acabaven d’obrir el mercat, a les
deu, sota els plataners del passeig Dalmau, i ja
hi havia una gentada circulant amunt i avall, observant, remenant i, de tant en tant, demanant
preu i comprant. Al voltant de cent cinquanta
firaires provinents de les comarques de Girona
i Barcelona –i alguna nota exòtica, com ara una
parada a càrrec d’unes noies que t’atenien en
anglès–, alguns de professionals i d’altres d’aficionats, t’oferien des d’estris de pagès que encara
podries fer servir fins a peces de decoració de
gust dubtós; des de discos de vinil d’en Peret
fins a un Juegos Reunidos Geyper; des d’un manual de pedagogia del mètode Montessori fins
a una guia turística de la ciutat de Múrcia; des
d’un joc de sofàs fins a unes motos; des d’objectes molt valuosos fins a vertaderes rampoines...
A nosaltres ens va desconcertar trobar-hi un
anorac de la policia alemanya i a partir d’aquell
moment ja no ens va sorprendre res.
Hem deixat expressament per al final esmentar
les parades de monedes –que trobem concentrades al capdamunt del passeig– perquè la
numismàtica és la raó de tot plegat. La Fira del
Cop d’Ull l’organitza la secció filatèlica i numis2 Centre Excursionista de Banyoles

màtica del Centre Excursionista de Banyoles. En
el moment d’instaurar-la, el dilluns de Pasqua
del 1981, va ser una novetat a la demarcació i
a causa d’això i de la persistència de la gent de
la secció, amb el pas dels anys va anar creixent,
fins a convertir-se en l’esdeveniment que és
avui. No sempre s’ha fet al passeig Dalmau. Hi
va haver una època en què va tenir d’escenaris
la plaça dels Turers i la plaça Major i, de manera
esporàdica, la Vila Olímpica. Des del començament, la norma que la regeix estipula que s’hi
poden vendre articles de filatèlia, numismàtica
i col·leccionisme i antiguitats en general, i que
no es permeten ni les parades d’artesania ni les
d’objectes nous. Cada any se’n fan dues, de fires
del cop d’ull: la de Pasqua i la de l’endemà de
la Mare de Déu d’Agost, en plena festa petita de
Banyoles. Avui, aquesta fira ja no és excepcional
al país, però no deixarà mai de ser un referent
perquè va ser pionera.
Article aparegut el dia 17 d’agost de
2010 en el diari El Punt signat per
Ramon Estéban

Una petita-gran travessa
pel nord del Cap de Creus
Des que la meva amiga Mònica me n’havia parlat, no me l’havia pogut treure del cap i en tenia
ganes, moltes ganes. Però, com passa sovint
quan fem plans a llarg termini, períodes de moltes activitats i altres de molt poques ganes de
fer-ne, van clavant el nas als caps de setmana
disponibles. Quan te n’adones, ja han passat
mesos des que vas fer la proposta durant una
de les trobades.
Perquè si alguna cosa va tenir d’especial aquesta travessa, va ser que era exclusiva per a noies.
Volíem experimentar el primer cop d’un guiatge,
la lectura d’un mapa, l’orientació per un terreny
totalment desconegut, el poder de les nostres
cames i la soledat d’aquell paisatge abrupte i
poc generós a primera vista.

i esvelta encara que força perjudicada pel pas
del temps i per la vegetació que va creixent sense control. Abans, però, la primera sopresa va
ser trobar tres cavalls semi salvatges pasturant
tranquil.lament entre un bosc de pins i ginesta.
Semblava un bosc encantat ple de fades i follets
que observaven en silenci aquelles noies xerraires que caminaven en fila. Prou separades entre
elles per a no trencar la màgia del moment, però
prou juntes per a saber que no estaven soles.
Després d’un lleuger esmorzar a l’ermita, el camí
seguia fangós i emboscat. Envoltat d’alzines, lledoners, pins i flors de tota classe que amenitzaven els passos. Durant tota la ruta ens esforçàvem per trobar i seguir els senyals del GR-11,

I vet aquí que ens vam plantar al cap de setmana
del 30 d’abril a l’1 de maig. Les motxilles a coll i a
les 8.30h ja érem al Port de la Selva disposades
a caminar, caminar i caminar. L’objectiu el teníem clar: no perdre’ns i aguantar.
El dia acompanyava. Mig núvol, aire fresc ben
mariner i somriures d’emoció continguda després d’un bon cafetó en un dels bars del port.
Al cap d’uns minuts de començar a caminar pel
GR-92 i deixar el poble i les urbanitzacions a la
nostra esquena, vam girar un revolt i allà vam
veure que començava veritablement el Cap de
Creus: penya-segats immensos, el mar regirat i
fosc picant contra les roques, gavines sobrevolant els nostres caps i desenes de colors per tot
arreu mostrant el poder de la primavera allà on
no s’ha arribat a construir.
Vam entrar al Parc Natural resseguint una pista forestal amb un pèl de desnivell que, al cap
d’una hora i quart aproximadament, ens va
abocar a una petita vall on es troba l’ermita de
Sant Baldiri de Taballera dels s. X-XVIII, àmplia
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però en molts moments ens costava perquè no
n’hi havien o estaven molt separades unes de les
altres i ens feien dubtar constantment.
El GR-11 abans baixava fins a la famosa cala
Taballera i des d’allà anava a parar al far, però
actualment el camí no passa per la cala. Nosaltres vam voler anar-hi i ens vam desplaçar baixant, segurament equivocadament per falta de
senyals, per unes pendents al principi de còdols
i després de roques punxagudes que ens van
dirigir fins a les dues casetes de pescadors. Una
d’elles té uns simpàtics dibuixos de roba estesa
pintats a la paret, que des de lluny sembla roba
de veritat moguda per l’aire.
Un cop travessada la cala i seguint per un corriol costerut amb roques immenses a costat i costat erosionades pel vent carregat de sal, el camí fa pujada una
bona estona fins a tornar a guanyar alçada.
Aquest segueix sense perdre de vista en cap mo4 Centre Excursionista de Banyoles

ment el conjunt esplèndid que forma el mar amb
els penya-segats trencats i les formes suaus de
tot allò que abans eren camps conreats de vinya
i oliveres.
Marges i cabanyes de pedra seca, roques gegants de formes curioses que et fan girar el cap
imaginant qualsevol animal fantàstic, ramats de
vaques pasturant tranquil.les, flors estranyes,
abelles, ocells, masos abandonats, i com a protagonistas principals el mar, el cel i el Sol, que
ens va fer l’honor d’aparèixer quan ja portàvem
diverses hores de ruta. No veure’l ens ho va facilitar bastant, ja que és una ruta sense cap ombra
ni cap font.
Després d’una trobada ‘curiosa’ amb uns gossos
guardians de l’únic mas que queda en funcionament, el mas de la Birba, vam seguir una bona
estona endavant fins a arribar a la carretera que
porta al far.

Fastiguejades per tres quilòmetres d’asfalt i cotxes que corrien una mica massa, un cop arribades al far, la gent ens molestava. Portàvem
hores sense veure ningú, caminant en silenci i
contemplació i arribar allà va ser com una petita
decepció. Guirigall, cotxes acumulats i olor a calamars a la romana!!

tanyes arrodonides i no gaire altes a ambdós
costats del camí, més ombra, més verdor, algun
rierol i de nou l’esclat de flors i arbres de tota
classe. Com que és un camí més concorregut,
els senyals ens van permetre arribar un parell
d’hores abans del previst i disfrutar moltíssim de
la tornada.

El camí de baixada del far a Cadaqués se’ns va
fer molt feixuc i creiem que vam perdre un parell
d’hores per errors d’orientació. El guia del museu del far ens va avisar que alguns propietaris
de xalets de la costa treien les fites o les posaven
a un altre lloc, amb la intenció de desviar els excursionistes i allunyar-los de les seves propietats.
I efectivament, ho vam patir.

En tot moment, i igual que el dia anterior, estàvem envoltades d’antics camps de vinya i de
cabanes abandonades. Ara aquí un mas, ara allà
baix una cabana. Ara aquí un ramat de vaques,
ara allà baix el mar. Ara aquí nosaltres, ara allà
baix El Port de la Selva esperant-nos.

Un camí bonic construït amb la tècnica de la
pedra seca aviat es va convertir en un laberint
d’esbarzers i canyes altes, pujades i baixades
que no duien enlloc i encara més carregós pel
Sol que picava fort.
Abans d’arribar a Portlligat, fins i tot vam haver
de creuar una riera d’aigües pudents per poder
seguir el trajecte, ja que el camí de cop i volta es
va veure envoltat de dos murs ben alts que delimitaven un parell de càmpings santa civilització!
Vint-i-set quilòmetres per arribar a Cadaqués.
Cap a la fonda. Mal d’esquena. Cares, braços i
cames vermells pel Sol. Ho havíem aconseguit i
gaudit al màxim!
El diumenge tocava la tornada de Cadaqués a
Port de la Selva per l’antic camí que en temps
passats unia a peu les dues poblacions.
A les 8.30h començàvem a pujar el pendent
del GR i no podíem deixar de mirar endarrera i
contemplar aquella postal: la badia de Cadaqués
il.luminada per un Sol tímid però molt brillant. I
de nou, aquella agraïda brisa de mar que ens va
ajudar a tirar endavant amb ganes.

El dia era clar i bufava el vent i crec que, en
aquest punt de la travessa, vam sentir que es
necessita ben poc per a ser veritablement feliç.
Després d’una bona estona de camí, aquest començava a perdre nivell acceleradament i entre
zigues-zagues, masos enrunats, alzines, pins i
figues de moro, ens vam plantar a l’entrada sud
del Port de la Selva. Amb gran recança vam deixar a les nostres esquenes un paratge especial,
ple de vida i de presència. Dotze quilòmetres
més a la motxilla.
La tornada a la societat no va ser gens dramàtica... Botes i mitjons fora! Peus i cames a dins de
l’aigua fresca de la platja! Goig i dolor al mateix
temps. Era la nostra recompensa i jugant una
estona, barrejant entre nosaltres peus i cames,
vam prendre consciència de la nostra aventura.
Un gran cap de setmana.
Una petita travessa per a tots els excursionistes
experimentats.
Una gran experiència per a nosaltres.
Cris José i Lorente

Una tornada solitària i amable. Un paisatge amb
menys contrastos que el del dia anterior. MunNúm. 443 5

Conèixer serinyà a peu

Itinerari 3. Prop del nucli de Serinyà
(fonts, glaç i coves)

Fitxa de l’itinerari
Sortida i arribada: plaça de l’Ajuntament de
Serinyà
Distància: aproximadament uns 4,8 km
Desnivells: uns 60 metres
Elements d’interès: diverses fonts, un pou de

AQUEST RECORREGUT ENS DURÀ, SENSE
ALLUNYAR-NOS MASSA DEL NUCLI DE SERINYÀ, PER CAMINS DE BOSC I INDRETS
OMBRÍVOLS, ON VISITAREM DIVERSES
FONTS, UN POU DE GLAÇ I UNA BAUMA
(O BALMA) EXCEPCIONAL: LA BORA GRAN
0,00 minuts, plaça de l’Ajuntament. Sortim de la
plaça pel carrer Joan Carreras cap a la dreta. Enfront nostre tenim la bonica masia de can Carreres.
Ben aviat travessem el Serinyadell per un pont.
Podem observar, a l’esquerra, els rentadors que
encara s’utilitzen en l’actualitat per rentar-hi roba
i fer petar la xerrada. En una cruïlla de carrers,
un cop passat aquest petit riu, anem en direcció
al veïnat de Bosquerós pel carrer de Figueres. En
una nova cruïlla deixem la direcció a Bosquerós i
continuem, a la dreta, pel mateix carrer.
0,06 (0,460 km) Just després de la primera corba pronunciada a l’esquerra, trenquem –també
a l’esquerra- pel carrer del Ser. Un camí sense
asfaltar, amb molt poc aspecte de carrer, que
ens farà passar per davant de can Quintana (número 23).
0,09 (0,650 km) Afluïm al carrer d’Esponellà,
aquí també de terra i convertit en corriol. El seguim cap a la dreta. Passem pel costat de can
Patrona.
0,11 (0,830 km) Trobem el camí asfaltat que va
cap al pla de Martís. Anem cap a la dreta.
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glaç, un molí i una balma (o bauma), la Bora
Gran d’en Carreres, on s’han trobat restes del
paleolític superior
Època recomanada: qualsevol època de l’any,
fins i tot a l’estiu
0,12 (0,900 km) Just abans d’una bifurcació,
deixem el vial per on caminàvem per baixar decididament per un corriol -en els seus inicis imprecís- que trobem a l’esquerra i que ens endinsa al
bosc. En aquesta bifurcació, a l’esquerra aniríem
cap a la casa de colònies Els Refugis i a la dreta,
cap al pla Martís.
0,14 (0,960 km) Font de la Canova. Un cop vista
la font -actualment seca i força malmesa, però
que encara conserva el seu encant- la vorejarem
per sobre i continuarem baixant pel corriol per
on anàvem.
0,15 (1,060 km) Petita esplanada. Si ens hi fixem, a la nostra esquerra, veurem un roure amb
un senyal rodó de pintura vermella en el tronc.
Ens marca l’inici d’un altre corriol que agafarem,
tot deixant el camí per on havíem baixat fins ara.
Creuem el rec de les Comelles, un petit torrentet. Ben aviat passem per sota una línia elèctrica.
Anem seguint sempre el corriol principal que ens
farà passar per sobre i rodejar les instal·lacions
dels Refugis. Després el camí s’orienta més cap
a ponent i pugem amb ganes per un camí més
pedregós.
0,22 (1,490 km) Passem per sota una altra línia
elèctrica i estem a un tir de pedra de can Vidal,
de recent construcció. El camí segueix pujant
entre tanques de finques, en un espai força desendreçat.

Font dels Màrtirs

0,25 (1,650 km) Camí asfaltat. Hem arribat al carrer de les Alzines, de nom ben trobat perquè ens
trobem en una zona boscosa on domina aquest tipus d’arbre, també anomenat aulina. A l’esquerra,
podem veure unes cases: són les darreres edificacions del carrer del Nord, que en la seva continuació s’ha convertit en el carrer de les Alzines.
Nosaltres continuem, de baixada, a la dreta. Més
endavant obviem un trencall asfaltat que ens ve
per l’esquerra i que ens duria al carrer de Garbí.
Seguim en la mateixa direcció.
0,27 (1,830 km) Bifurcació. Deixem a l’esquerra
el carrer de les Alzines, que aquí passa a dir-se
carrer del Torrent i que ens retornaria al centre
del poble. Anem a la dreta pel carrer del Pla
de Serinyà, actualment un vial de terra. El pla
de Serinyà és una àmplia zona de camps que
encara es conreen. En aquest punt tenim en
front nostre una bonica visió de la Mare de Déu
del Mont i d’altres muntanyes garrotxines. Dels
Pirineus veiem parcialment el massís del Canigó i, més cap a l’esquerra, altres cims fins al
Puigmal. En una carena més baixa, a la dreta,
podem veure-hi l’ermita de Santa Magdalena.
0,28 (1,920 km) Desviació a l’esquerra. Si seguíssim recte, aniríem a can Boix i després podríem acostar-nos a la cinglera que penja sobre
el Ser i a la cova dels Encantats per un camí
en mal estat. Nosaltres tombem a l’esquerra.
Passem per darrere de can Piquer i aviat caminem entre camps (dreta) i un graonat de feixes
abandonades damunt del Serinyadell. Amb els
anys els pins han anat substituint els conreus en
aquest espai de sobre el riu. Passem per davant
del portal de la finca de can Melca. Entrem a
dins del bosc i baixem lleugerament.
0,32 (2,240 km) Bifurcació. Anem cap a la dreta, tot seguint un camí que marxa per un bosc
d’alzinar amb marfull. Anem planejant fins que
creuem un espai obert que ens permet veure
les muntanyes més properes. Tot seguit baixem
amb ganes per un corriol ben fressat.

0,40 (2,730 km) Horts del Pou, zona d’hortes
que fa goig de veure. Travessem aquest espai
per un corriol que segueix el fluir de l’aigua d’un
rec fins arribar a una esplanada on agafem el
camí carreter que utilitzen els hortolans per accedir-hi amb vehicle. Just sortir de l’esplanada,
tombem a la dreta, deixant el camí carreter que
ens duria a la carretera d’Olot (C-66).
0,43 (2,920 km) Passem per sota de l’edificació del Molinot –o molí petit de n’Illa- un dels
molins que s’accionava amb l’aigua del torrent i
que havia estat una indústria farinera que acabà
molinant guix. Tenim ben a prop la ribera del Ser,
que poc més amunt acaba de rebre les aigües
del Serinyadell. Uns pocs metres passat el Molinot, ens separem del camí principal i baixem a
trobar la font d’en Cofí, actualment seca. Un xic
més avall trobem la font dels Màrtirs. Aquesta
última sol rajar més i normalment és potable. En
els murs que l’envolten, hi podem descobrir
una abundant població de la falguera llengua
de cérvol, de color verd clar, típica de zones
ombrívoles. Paga la pena d’acostar-nos més
al Ser per gaudir de la ufanosa vegetació que
aquest espai humit deixa créixer.
Desfem les nostres passes fins a trobar el camí
carreter del punt 0,40 i ara el seguim cap a la
dreta, en direcció a la carretera d’Olot. Gairebé
no ens n’adonarem, però estem travessant la
part final del Serinyadell per un pont, força taNúm. 443 7

Pou de glaç

arribaríem a la pairalia de Gatielles. Nosaltres
tombem a l’esquerra, en direcció a la torneria
Santamaria, seguint els senyals blancs i vermells
del sender de llarg recorregut, GR-1.
0,55 (3,740 km) Just abans de l’entrada de la
torneria, els senyals del GR-1 ens fan tombar a
la dreta.

pat per la vegetació, d’una alçada considerable.
Fa impressió mirar l’aigua per sota nostre des
d’aquest pont sense baranes per on es passa
des de fa anys.
0,48 (3,210 km) Ens separem del camí carreter
per entrar a l’indret de la casa del Pou. Al costat d’aquest habitatge força degradat, hi trobem
l’explicació del seu nom: un ben conservat pou
de glaç.
Si ens hi acostem, podrem observar que encara
té el sostre sencer. Pocs anys enrere, hi havia
una llinda en la porta de llevant que indicava
la data de 1680. El pou de glaç s’utilitzava per
dipositar i conservar els blocs de gel que es
treien a l’hivern d’unes basses que hi havia a
prop. El blocs s’entraven al pou per les seves
obertures i se solien separar amb palla, o altres
materials, per evitar que es fonguessin i així
poder-los conservar fins a l’estiu. El comerç del
gel va tenir el seu període màxim d’auge entre
els segles XVII i XIX.
Deixem aquest indret reprenent el mateix camí
per on anàvem i on aviat la terra es converteix
en asfalt. Anem paral·lels a la C-66, sense travessar-la mai.
0,53 (3,550 km) Encalcem un vial d’accés a la
carretera d’Olot. Seguim en la mateixa direcció.
0,54 (3,650 km) Cruïlla de quatre camins. Per
la dreta, passant per sota la C-66 per un túnel,
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Abans d’iniciar la pujada, val la pena que ens
girem a contemplar la panoràmica que se’ns
obre damunt de la vall del Ser: de migdia a
ponent trobem la Mare de Déu del Mont, un
bocí de la Tossa d’Espinau, els puigs de Malveí, Castellets, Bassegoda i més a primer terme, La Calma. Més llunyà, el massís del Canigó. Puig de Sant Marc, Comanegra, crestes de
Rojà, Costabona, Bastiments, Gra de Fajol, pic
de Freser; la blancor de l’ermita del Sagrat Cor;
la Creu Blanca i el Pi de Sant Josep i a baix les
cases del Sabadí i ca n’Aulina; Puigsacalm, i al
dessota, i més a primer terme, els Tres Termes
de Boquià i la zona de Bacs d’Illa.
Ens enfilem ara per un camí que transcorre per
un bonic alzinar amb alguns pins.
0,57 (3,840 km) Tombem a l’esquerra pel primer corriol que trobem, tot deixant el GR-1. Al
moment creuem un escorranc d’aigua i, després
d’una pujadeta, enforquem amb un altre corriol,
que seguim cap avall. Passem per damunt de
la indústria de torneria i caminem una estona
entre els arbres per aquest indret agradable per
passejar-hi.
1,00 (4,060 km) Enforquem un camí més principal i més pedregós. El seguim de baixada cap
a l’esquerra. Quan el camí perd força, es divideix
en tres corriols. En aquesta cruïlla, baixem pel
de l’esquerra.
1,03 (4,180 km) Font del Sagrat Cor, que sol
rajar sempre, però que a voltes no és potable.
Properes, tindríem també la font d’en Piquer i
la font d’en Pinell. Si ens arribem fins a tocar el
riberal, podrem observar la riquesa i la varietat

Font del Sagrat Cor

de la frondosa vegetació d’aquest espai: freixes,
pollancres, avellaners, saücs, cues de cavall...
Desfem camí per on hem vingut fa un moment,
fins la cruïlla de tres corriols. Ara la creuem i pugem pel que ens encara cap a sud-est.
1,06 (4,330 km) Som a tocar un cingle d’aglomerat.
D’aquí surt un caminet (dreta) que ens durà,
de pujada, a la Bora Gran d’en Carreres, que
s’entreveu entre el fullatge dels arbres. Bora
és un mot preromà que significa cova i que ha
quedat preservat en la toponímia de cavitats
del nord de Catalunya. La Bora Gran d’en Carreres va ser descoberta l’any 1866. Aquesta
cavitat és un dels jaciments més interessants
de l’última etapa del paleolític superior, entre
11.000 i 16.000 anys enrere. Les restes en
pedra que s’hi han trobat són en la seva majoria de sílex, que era d’importació, ja que en les
nostres comarques no es troba aquest material.
Un cop visitada aquesta interessant balma, retornem al corriol per on veníem i el seguim cap
a la dreta. Tot passejant per aquest lloc ombrívol
i fresc, sentim la remor de l’aigua del Serinyadell
sota nostre. Passem per un petit però bonic tram
graonat.
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1,08 (4,420 km) Enforquem amb un camí més
ample que seguirem a l’esquerra per acabar
d’arribar al poble.
1,09 (4,490 km) Entrem al nucli de Serinyà per
la plaça de l’11 de Setembre i caminem pel carrer de les Vinyes, que seguirem en la seva totalitat fins que troba el carrer Joan Carreras, que
prendrem a l’esquerra per arribar a la plaça de
l’Ajuntament.
1,13 (4,800 km) Plaça de l’Ajuntament.

Coordinació i text: Pilar Castel
Col·laboració en la preparació
del recorregut i fotografies:
Carme Gassiot i Joan Pontacq
Plànol: Joan Pontacq
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Raspat-Faig Rodó-Puigsallança-Raspat
Ascensió al puig més alt de la serra de Finestres

horari / distància / alçada
0:00 / 0,000 / 762 m. Sortim de la iera (era)
de Raspat direcció ponent per una pista de terra que ens duria a Costabella i a Sant Aniol. En
un moment pugem a la dreta per un enllosat de
pedra. Seguim unes escadusseres marques de
pintura vermelles, i unes de grogues.
0:05 / 0,320 / 807 m. Bifurcació. Per la dreta
marxa de pla el camí que puja a Finestres per
sota la cistella. Recte i costerut puja el camí més
directe per anar al Santuari i per on van les marques grogues. Nosaltres seguim, força de pla,
per l’esquerra. Tot seguit creuem una espaiosa
plaça carbonera. Caminem de flanc per la vessant de solei. Aquest era l’únic camí que permetia pujar al Santuari amb els animals de bast.
0:10 / 0,480 / 830 m. En pocs metres deixem
a la dreta dos bons camins (per on marxen les
marques vermelles) que pugen cap al Santuari.
Nosaltres seguim flanquejant, més o menys de
pla. Per sobre nostre veiem una magnífica paret
de pedra, d’una de les feixes que es treballaven
quan el Santuari era habitat.

senyalitzat amb fites de pedra, que força de pla
ens duria a passar per la feixa del Favar. Continuem pujant pel camí principal.
0:30 / 1,500 / 945 m. Després d’unes petites reblincoles, i dins del torrent, una marca vermella
en un arbre ens indica que per l’esquerra puja
el camí de Finestres, que hem de seguir per anar
cap el Faig Rodó. Era el camí utilitzat per la gent
de la Plana i de les Medes per anar al Santuari i
baixar a Mieres. Amb una arrencada força desdibuixada, la sendera va pujant decididament per
anar-se decantant cap a l’esquerra, fins a assolir
un petit collet.
0:33 / 1,600 / 977 m. Petit collet i canvi de vessant. Deixem el faig i retornem a l’aulina. Primer
planegem però poc després el camí va baixant
progressivament. Voregem una grossa rocassa
despresa de dalt la serra. Uns minuts més tard
afluïm a una vella pista de desemboscar, que va
anorrear el camí vell, mig tapada per la vegetació. La seguim cap a la dreta.
0:43 / 2,160 / 945 m. Bifurcació. Deixem la pista
de desforestar, que comença a baixar, i agafem
per la dreta el camí vell, molt visible i força pla,
que entra a dins l’aulinar.

0:17 / 0,860 / 851 m. Hem arribat a un collet
molt marcat i que al llarg dels anys se l’ha anomenat de diverses maneres: el pas de l’Ovella, el
Portell o el forat de l’Ovella. Tenim una magnífica
vista de la Feixa del Favar, entre el cingle de Can
Barretina i el cingle de Costabella. Ara canviem
a la vessant nord i seguim en la mateixa direcció.
Hem deixat l’aulinar i caminem entre faig i aurons. Més endavant ens situem damunt el collet
i veiem les edificacions del Santuari, a la vessant
assolellada, a l’altre costat del turó del Castell.
Pugem un petit escaler i retrobem l’aulinar.

0:54 / 2,740 / 950 m. Bifurcació. La pista marxa
de pla cap a l’esquerra. Ens enfilem per la dreta,
amunt per una antiga pista de desemboscar, un
xic malmesa.

0:26 / 1,330 / 905 m. Quan tornem a canviar aulina per faig, deixem a l’esquerra un petit camí,

1:03 / 3,120 / 1015 m. Ens trobem al capdamunt d’una fageda presidida per dos robustos

0:50 / 2,540 / 932 m. El nostre camí finalitza
en una pista de terra. Si la seguíssim cap avall
podríem anar a la Plana i a les Medes. Nosaltres
hem d’anar a la dreta, de pujada, direcció cap al
Grau i el Faig Rodó. Deixem l’aulinar i tornem a
trobar fageda.

exemplars de faig. Som al Faig Rodó. Un cercle
de seients de pedra, les singulars formes dels
faigs desfullats i el silenci del paratge, tot plegat,
li dóna un encant misteriós, talment màgic.
Marxem de l’indret pel camí ample que passa
per sota dels faigs, direcció llevant. Baixem lleugerament.
1:05 / 3,300 / 998 m. Traspassem el petit collet
de Can Barretina, dins la fageda, fitat per una singular pedra termenera, talment un petit menhir.
Per l’esquerra baixa el camí que ens duria a la
collada del Grau. Nosaltres pugem pel corriol de
la dreta, resseguint el caire. Trobem unes marques de pintura vermelles. El grèvol està colonitzant el sotabosc. Anirem trobant més pedres
termeneres.
1:11 / 3,550 / 1026 m. Un terme geodèsic,
avui dia ja desfasat per les noves tecnologies, i
la sensació de no poder anar més amunt, ens
indiquen que som al Puigsallança. És un bon
mirador. En darrer terme i d’esquerra a dreta tenim Canigó, Comanegra, Bassegoda, les Salines,
la Tossa d’Espinau, el Mont i, al capdavall de la
dreta, la serra de Verdera, que submergeix els
Pirineus en el mar. El nucli de població de més a
l’esquerra és Santa Pau, i al seu damunt veiem
la serra de Sant Julià del Mont. Aquesta allargassada serra, que va prenent d’altres noms, a
cavall entre el Jonyell o riera de la Miana i el riu
Ser, fineix a tocar la població de Serinyà. A pri-

mer terme i a la dreta s’aixeca el turó del Castell
de Finestres i penjat a la vessant de solei el santuari de Finestres. Al mig dues planes: la vall de
Mieres i al darrera la vall de Campmajor. Aquesta, separada de l’estany de Banyoles per la serra
de Can Ginestar. A la dreta de la serra sobresurt
una punta en la carena: l’ermita de Sant Patllari.
La carena continua pujant progressivament fins
a atènyer Puig Sou, fàcil d’identificar per les antenes que espatllen el paisatge. És el puig més
alt de la muntanya de Rocacorba. Veiem al fons,
en dies clars i per damunt del mar, el Montgrí.
Del cim marxem pel caire direcció est. Aviat baixem decididament.
1:13 / 3,660 / 1015 m. A la nostra esquerra podem accedir a un greny que és també un bon
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mirador, sobretot del bonyegut turó del Castell
i del santuari de Finestres. Continuem baixant.

niós i tranquil paratge. Davant nostre tenim la
muntanya de Rocacorba.

1:18 / 3,910 / 945 m. Quan canviem l’aulinar
per la fageda, deixem a la dreta el corriol que
hem agafat a l’anada (minut 30), per pujar cap
al Faig Rodó. Seguim baixant. L’aulina i el faig
s’alternen contínuament.

Abans feien la festa de la Campana al santuari.
Eren uns anys grassos i els pans que sobraven
els llençaven pel cingle. Poc després va esclatar
la guerra civil i deien que era el càstig per la disbauxa dels anys anteriors. Al costat de la porta
de l’església hi ha una placa en memòria de la
Lliberta Ferrarons, una dona molt devota a la
verge de Finestres. Expliquen que, quan va morir, les campanes van fer 15 repics totes soles.

1:21 / 4,070 / 905 m. Unes fites de pedra ens
indiquen que per la dreta surt el camí, aquí de
pla i poc fressat, que passa per la feixa del Favar.
Nosaltres anem baixant en la mateixa direcció.
1:29 / 4,540 / 851 m. El Portell o Forat de l’Ovella. Podem tornar pel mateix camí de l’anada,
per la vessant de solei o, recomanable, flanquejar per la baga per anar a passar pel santuari de
Finestres. Primer aquest caminet baixa lleugerament per després anar més o menys de pla.
Poc després enllacem amb un altre camí, que el
seguirem de pujada cap a la dreta. Aquest camí
ve del collet de Puigsafont i, de baixada, ens encaminaria cap a la collada del Grau i cap a Olot.
1:31 / 4,630 / 850 m. Afluïm a un camí més
ample i més fressat. Pugem cap a la dreta. Pel
camí que baixa podríem anar també cap al Grau,
a Clascar i al coll de la Palomera.
1:33 / 4,700 / 862 m. Oratori de Finestres, també
conegut pels vells estadants de la zona pel Sant
Antoni. Canviem de vessant. Anem pel solei per
un bon camí, més o menys de pla, mantenint
direcció llevant. Propera, a ponent, admirem el
cingle de Costabella (baix) i el de Can Barretina (dalt), separats per la feixa del Favar, per on
passa un entretingut i solitari camí que uneix el
santuari i Sant Aniol de Finestres.
Mantenim sempre el camí principal i obviem diversos trencants, que per la dreta baixen a trobar
el camí cap a Raspat.
1:38 / 5,050 / 877 m. Santuari de Finestres. L’església, la rectoria, el refugi lliure, les runes de Ca
l’Ermità i el pla de la iera formen aquest harmo12 Centre Excursionista de Banyoles

Marxem pel camí que passa pel costat de l’església i creuem els murs del recinte per un pas
estret que devia ser de bon defensar en èpoques
reculades més conflictives. En un moment deixem a l’esquerra un corriol que, pel camí de la
Lleixa (era per on passava la romeria de Mieres,
per anar a l’aplec de Finestres), ens duria al coll
de la Palomera. Baixem pel caire, des d’on podem admirar el conjunt del santuari.
1:41 / 5,190 / 845 m. Turó dels Forats. Deixem el
caire per entrar a dins d’alzinar. El nom s’escau
d’allò més bé ja que el terra està ple de caus o
petits avencs. Continuem baixant decididament.
Més avall passem pel poc significat turó de la
Casa o de Raspat.
1:44 / 5,340 / 807 m. Cruïlla de camins, prop
d’una plaça carbonera. Som al minut 5 de l’anada. Continuem baixant en la mateixa direcció.
1:48 / 5,630 / 762 m. Després de passar per un
tram enllosat arribem a l’era de Raspat. Aquesta
casa fou habitada fins a finals dels anys 50. Des
d’aquí es veuen molt bé els turons de la carena
propers al castell de Finestres: turó del Castell,
turó de la Barbacana, turó del Mig i turó del Més
Enllà. Aquest darrer damunt mateix del collet,
també anomenat el Portell, el pas estret per on
passa la carretera de Mieres a Sant Aniol de Finestres.
Joan Pontacq Seguranyes

Enveja
Que desprestigiada està la paraula enveja. Si
prenguera vida, seria un d’aquells oblidats, persones de les que la societat només se’n recorda
per acusar-los d’açò o d’allò. Però podem treureli la connotació negativa i prendre’ns-ho com els
antics llatins. Procedent del mot invidere, significa posar la mirada en alguna cosa.
Enveja, d’aquella que en diuen sana, en vaig
sentir molta el passat cap de setmana del trenta d’abril i u de maig. Enveja de les vistes que,
des del seu venerat santuari de la Mare de Déu
del Mont, tenen els amics de Banyoles dels Pirineus, del Mar a la Cerdanya, del Canigó de Vergaguer. Nosaltres no vam tenir tanta sort i, com
l’any passat, l’anticicló es va oblidar que l’Alta
Garrotxa tenia visitants.
De bon matí, no tant puntuals com voldríem, ja
estàvem a Beuda, al peu del santuari, per iniciar
l’ascens. Durant el primer tram, per una petita
carretera farcida de cases pairals, com es diu
a la zona, descobrisc que per cuidar d’una propietat més val una oca que un gos. Crida més i,
arribat el moment, alimenta. Ens deixem d’històries, de seguida comença l’ascenció, suau però

constant, de quasi una hora, cap a l’ermita de
Sant Miquel de Coma de Roure, pels Rajolins i
passant per la creu del Pinell, moment per parar,
fer les bromes geogràfiques de rigor, agafar aire
i seguir.
Enveja, arribats a l’ermita, d’una dona jove que,
asseguda sobre uns vistosos coixins, medita en
un silenci aparentment irrompible. Després, arran d’un petit debat amb ella i una altra companya de les que se’n diuen neorurals sobre la
propietat privada, el sentiment desapareixerà, i
comprovarem que l’aparença de vegades enganya i que no tot és orenga, a la muntanya. Però
més val asseure’ns i gaudir de l’esmorzar.
Amb la panxa plena i després d’una represa
dubitativa, seguim camí del Santuari de la Mare
de Déu del Mont, que es veu llunyà, ennuvolat,
entre amenaçant i orgullós, com si aquell dia
no vulgues visita malgrat tot el que té per oferir.
Amb el dia gris com es presenta, decidim deixar
per millor ocasió l’ascens a l’Espinau i escurçar
la marxa. Prompte trobem el mas, precisament,
de l’Espinau, dels habitants del qual sentim una
efímera enveja per viure rodejats d’un paisatge

Tota la colla a la Mare de Déu del Mont
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Visita a les Estunes

s’han quedat per baix ens expliquen la seua visita
al Noguer de Segueró, una important casa pairal
amb un dels molins més grans de la contrada. La
nit acaba amb un recital d’acudits marca de la
casa, a càrrec d’un altre dels Joan –el penúltim,
en aquest cas de Fontcoberta- i Eleuteri.

que desprèn verdor silenciosa. Efímera perquè
de seguida la senda mira cap al cel, camí del
santuari, on dinarem, i toca fer un últim esforç.
Recuperem l’enveja, accelerem el cor. Dibuixem
un somriure sense adonar-nos i, personalment,
intente evitar que la vergonya m’impedisca sentir tot el que transmet la Sabina quan parla de
Jacint Verdaguer, escriptor renaixentista que un
estiu, allà pel 1884, va visitar a la Mare de Déu
del Mont buscant –i trobant- inspiració.
Uns núvols que per moments amenacen amb
descarregar fan que ens encaminem senda
avall, en busca del Monestir de Sous, on Joan
Surroca ens explica com segles enrere aquestes
runes havien estat un important assentament on
s’havien instal·lat els religiosos que habitaven
Sant Aniol quan aquest se’ls va quedar petit. La
tarda es va consumint, i és amb els càntics d’un
altre Joan, el de Mata, que completem el descens fins a Beuda, d’on havíem sortit.
És moment per la disbauxa, abans de sopar. De
les birles, bitlles o com li vulguem dir, que no és
qüestió de dividir en un joc que, lluny de competicions, busca unir al personal. Aviat, però, toca
entrar al restaurant, i superar el cansament amb
embotit de la zona i converses que s’animen sense massa timidesa quan el vi minva de les gerres
on és servit. És moment de fer balanç, els que
hem caminat per les altures mirem de fer veure
que tampoc ens hem cansat tant mentre els que
14 Centre Excursionista de Banyoles

Al matí següent ens retrobem per visitar les coves
prehistòriques de Serinyà, de les més importants
d’Europa per estudiar i comprendre la transició
del neandertal a l’Homo sapiens. Mirem d’imaginar-nos com es van formar aquelles coves, testimonis pacients del transcórrer dels segles, i com
vivien i morien aquells homes de les cavernes.
Difícil d’aconseguir-ho en una societat que ens
obliga a córrer i que premia allò immediat.
S’apropa el final, i és moment de recuperar l’enveja. De la Montse, banyolina d’adopció, que ens
adorna la visita a les Estunes, un bosc habitat
per les gorges, criatures mitològiques tant desitjades com perilloses. De com ella, nascuda
a Cunit, s’ha interessat pel lloc on treballa fins
al punt de poder explicar-nos-ho amb una naturalitat sorprenent. Unes ganes d’aprendre que
commouen.
Enveja, també, del Joan Coll i la Dolors Hugas,
que han passat ells saben quantes hores preparant un dinar de conte. El menú, un secret recelosament guardat fins a l’últim minut, rossejat
de fideus i pollastre al cava. Entre mossegada i
mossegada, pensant en repetir, un treu les seues
accelerades conclusions dels dos dies transcorreguts. Venen al cap els paisatges, que potser no
han lluït tant com esperàvem, però una possible
decepció queda engolida ràpidament per la satisfacció de sentir aquesta saníssima enveja, que
passa pel repàs de les cares dels companys que
ens han dut en safata, per unes ganes d’aprendre i superar-se que són el resultat d’envoltar-se
de gent especial. És l’hora dels adéus, i molts
que puguem cantar-ne.
Xavi Prera
(El Pinell de Brai-Terra Alta)

Sant Sepulcre de Palera
3 medalles que representen activitats importants del CEB:
- la dels “quatre mil”
- la de la ”pujada nedant a Sant Aniol”
- la de la “Marxa dels quaranta quilòmetres”
- 1 llibre del cinquantè aniversari del Centre
Excursionista de Banyoles.
Us copio tot seguit el parlament que es va llegir:
Parlament del Centre Excursionista de Banyoles
Palera, 25 d’abril de 2011
Església del Sant Sepulcre de Palera
El passat 25 d’abril de 2011, el Centre Excursionista de Banyoles va participar en els actes de la
instal·lació de la primera pedra per restaurar la
rectoria del Sant Sepulcre de Palera.
La pluja que va caure aquell dia no va deslluir la
solemnitat dels esdeveniments.
Després de la missa oficiada pel Bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo i Artigas, va tenir
lloc els parlaments de les entitats convidades a
l’acte, entre elles, el nostre Centre.

Bon dia a tothom.
Benvolguts
autoritats, amics, tots els que esteu aquí a Palera.
En primer lloc el Centre Excursionista de Banyoles vol donar les gràcies a l’Ajuntament de Beuda
per la seva invitació i felicitar-lo per aquesta iniciativa. Estem contents de participar en la festa.

Seguidament es van enterrar els documents,
llibres, fotos, medalles... que les diferents entitats van tenir per bé deixar sota terra amb
l’esperança que algun dia algú ho desenterri i
descobreixi què va passar aquell dia a Palera.

La principal funció d’un Centre Excursionista

El Centre Excursionista de Banyoles va dipositar
en aquesta “càpsula del temps” el següent:

Avui que assistim a la restauració del Monestir

El butlletí del Centre del mes d’abril de 2011

és la d’organitzar excursions. Però s’han fet, i
s’estan fent, moltes altres activitats : escola de
belles arts, recuperació de camins, cant coral,
etc.
de Palera, volem fer esment a una de les activitats més importants i desconegudes del Centre: la
restauració i conservació del patrimoni artístic i

Una breu història del Centre: des de l’any 1953
fins a l’actualitat..

arquitectònic del país.

Un escrit amb alguna anècdota de la Missa del
Gall que el Centre organitzava a Palera.

Centre Excursionista de Banyoles no és una ex-

Des de fa temps les entitats excursionistes, i el
cepció, han treballat per recuperar el patrimoni
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artístic de les nostres comarques. Moltes construccions ja no existiren si no fos per la feina
callada de molts excursionistes. Aquí i avui és un
bon moment per donar-los les gràcies.
Els excursionistes caminem resseguint camins
plens d’història.
Les nostres passes ens han dut sovint aquí a Palera, on hem trobat un lloc per reposar.

El Centre de Banyoles, durant molts anys, des
de l’any 1957 i fins als anys setanta, celebrava
la Missa del Gall aquí a Palera. Aquest fet és
un dels que hem destacat en els documents que
enterrem en aquesta “Càpsula del temps”
Gràcies per tot i per molts anys

Salvador Coll i Comerma

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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Esplèndid i encoratjador

Aplec de Sant Aniol d’Aguja
Hereu i pubilla Sant Aniol 2011

Després que en els darrers dies la pluja havia
estat present diàriament a la nostra comarca, tal
i com havien anunciat “els homes del temps”, el
diumenge dia 12 de juny (Pentecosta o Pasqua
Granada) el sol va lluir a casa nostra fent així que
el tradicional, històric i centenari aplec de Sant
Aniol d’Aguja, conegut també per l’aplec dels
Francesos, fos un èxit rotund.
El bon temps i la gran afluència de participants,
probablement més de cinc-cents, i de totes les
edats: de mesos fins a 86 anys, feren que la diada fos esplèndida i encoratjadora, així com un
veritable record del passat. De bon matí, els camins d’accés a la vall d’Aguja s’omplien de desenes de grups que feien camí a l’Aplec. Com
mana la tradició, un nombrós grup de persones
del Principat enfilaren camí del collet de Clarioles per esperar l’arribada dels companys de la
Catalunya nord. Les cantarelles començaren ràpidament i, després de les obligatòries encaixades de mans, foto de família i d’entonar l’himne
nacional de Catalunya, es procedí a iniciar el pelegrinatge fins a l’ermita. A l’interior, Mn. Josep
Riera celebrà la Missa en honor al Sant Patró, el
qual molts dels presents coincidiren a dir que
havia estat el primer garrotxí de la història. Tot
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seguit i a la mateixa ermita, el grup Stukat del
Bolet oferiren un petit concert. Després, als prats
de la font, s’anaren portant a terme els diferents
actes programats: encantament de coques, sorteig de quadres gentilesa dels artistes Mª. Dolors
Bagué, Elna Schoots, Hélène Oliveres i d’Ernest
Quintane, ballada de sardanes al ritme del K7...
i l’elecció de l’hereu i la pubilla de l’aplec d’enguany. Títols que recaigueren a Artur Barbier, de
la Catalunya Nord, i a Montse Ruiz, per part del
Principat. L’entrega de les respectives bandes i
els records que reberen l’hereu i la pubilla anaren a càrrec de Narcís Ribes, alcalde sortint, i
Mònica Boix, alcaldessa entrant. Així doncs, tot
i que el relleu oficial tingué lloc el dia abans i
en la pròpia casa consistorial, podríem dir que
el relleu popular de l’alcaldia de Montagut i Oix
tingué lloc a l’emblemàtic aplec de Sant Aniol, i
en un dels indrets més aspres i encinglerats del
municipi.
Després de dinar, poc temps per la migdiada ja
que els jocs de cucanya per a petits i grans, l’hora dels Adéus i el ball, amenitzat pel grup abans
esmentat, mantingueren entretinguts a tothom al
llarg de la tarda.
L’organització, que és a càrrec de l’entitat “Amics
de Sant Aniol d’Aguja” - formada com ja tothom
sap per les entitats Centre Excursionista de Banyoles, Terra Aspra de Montagut i Peu Alegre de
sant Llorenç de Cerdans-, va senyalitzar l’entorn
de l’antic refugi per tal d’avisar els assistents del
perill de despreniments que ocasiona l’estat ruïnós que presenta el carismàtic i nostàlgic edifici.
L’entitat organitzadora va regular el trànsit rodat
de vehicles a partir de Sadernes fins a les 9 del
matí, que és quan el Consorci de l’Alta Garrotxa
va obrir l’habitual punt d’informació i de regulació de l’accés motoritzat a la zona.

L’hora de la sardana

Malgrat la gran afluència d’assistents a l’aplec
-a més dels habituals visitants de la zona i coincidint amb cap de setmana llarg-, no es va patir
cap tipus d’incidència, la qual cosa va gratificar
moltíssim l’entitat organitzadora, que té la col·
laboració de l’ajuntament de Montagut i Oix, la
parròquia de Montagut i el consorci de l’Alta
Garrotxa.
Un any més, s’ha portat a terme una de les peces que componen la tradició de casa nostra i
un veritable acte d’agermanament entre els Catalans d’ambdós costats de la “postissa” ratlla
administrativa entre estats. Un indret carregat
d’història, de records, de repòs i gaudi, natura,
patrimoni... i un indret on es respira un veritable
esperit d’amistat, de país i de patriotisme real, i
on la flama del catalanisme es desprèn de les
senyeres que onegen, les sardanes, les vestimentes de l’època de la “Punyalada” ... i tot allò
que acaba configurant un entranyable aplec de
muntanya.
L’organització va intentar conscienciar als assistents del mal estat que presenta l’edifici de
l’antiga rectoria i de la necessitat de recuperar-la
com a refugi de muntanya, tal com havia estat

durant trenta anys. Per això tenia a disposició
fulls per fer-se “Amic-col·laborador” i ajudar així,
amb una aportació anual mínima de 10 €, a portar a terme aquest projecte de recuperar l’antiga
rectoria en refugi. També tenia instal·lat un petit
servei de bar i venda de samarretes de la zona.
Un vegada més, Sant Aniol va voler intercedir
perquè l’Aplec en el seu honor, en el lloc d’Aguja, fos un èxit. Així va ser. Gràcies a tots els assistents. Per molts anys!
Josep Mª.Costa

Amics de Sant Aniol d’Aguja

Els Amics de Sant Aniol d’Aguja ja tenen logotip
Per gentilesa de l’artista banyolí Joan Oliver, els
Amics de Sant Aniol d’Aguja, que van constituirse oficialment el 20 de novembre de 2010, ja
tenen anagrama. En Joan Oliver ja ha col·laborat
diferents vegades amb el Centre Excursionista
de Banyoles, a destacar l’escultura commemorativa de 50 anys de l’Entitat. En aquesta ocasió
va realitzar tota una petita col·lecció de diferents
dibuixos pensats per ser el logo dels Amics
i que va lliurar prèviament a la reunió de Sant
Llorenç perquè la junta pogués escollir la que
més li agradés. Va ser la que us publiquem al

costat d’aquesta nota. Els Amics de Sant Aniol
agraeixen, doncs, la nova i desinteressada col·
laboració d’aquest artista.
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Els Amics de Sant Aniol es troben a Sant Llorenç
El passat diumenge dia 8 de maig els Amics de
Sant Aniol d’Aguja van celebrar una magnífica
jornada de germanor a Sant Llorenç de Cerdans.
La trobada va començar a la Casa de la Munta-

Sant Llorenç de Cerdans

nya, seu social del Grup excursionista del Peu
Alegre, amb un bon esmorzar. Tot seguit es va
fer una llarga reunió per comentar diferents temes relacionats amb l’Associació, entre els quals
hi havia la preparació de l’Aplec de Sant Aniol.
Entre altres coses, es va fer una votació per escollir l’anagrama de l’Entitat. Llavors es va passejar pel poble gaudint d’explicacions curioses que
feien referència a la dilatada història d’aquella
petita vila. Dinar de germanor als locals municipals de davant l’església i elaborat per cuiners
del Peu Alegre. Cantarelles acompanyades amb
guitarres allargaren la sobretaula. Una diada ben
emotiva que enfortí, encara més, la germanor
entre les tres entitats que formen els Amics de
Sant Aniol.

Els Amics de Sant Aniol d’Aguja signen
un conveni amb l’Ajuntament de Montagut i Oix
“Conveni de cessió de la gestió d’ús ermitarectoria de Sant Aniol d’Aguja”
La recentment oficialitzada associació no lucrativa “Amics de Sant Aniol d’Aguja”, amb seu
al municipi de Montagut i Oix, i formada per les
entitats Centre Excursionista de Banyoles, “Peu
Alegre” de Sant Llorenç de Cerdans i “ Terra Aspra” de Montagut,
* Fa saber l’actualitat:
Després de molts anys de treball desinteressat a
la zona en feines de neteja, manteniment i embelliment, així com d’organitzar l’anual aplec; i
de combatre tots els problemes burocràtics que
anaven apareixent ( buscar i presentar docu20 Centre Excursionista de Banyoles

mentació acreditativa de la titularitat de la finca; preparació-redaccció i aprovació per plenari
municipal per signar conveni bisbat-ajuntament
per la cessió d’ús de l’ermita i, més tard, el mateix procés per la rectoria; i posteriorment, la
preparació-redacció i aprovació per ple municipal), finalment aquest passat mes de maig,
l’ajuntament de Montagut i Oix ha signat conveni de cessió de la gestió de l’ús de la finca
ermita-rectoria de sant Aniol d’Aguja i els seus
terrenys annexos a favor de l’associació local
i no lucrativa “Amics de Sant Aniol d’Aguja”.
* Recordem la nostra història:
A principis de segle XXI, les tres entitats abans
esmentades van unir esforços per tal de donar

El refugi espera un futur millor

continuïtat a allò que el Centre Excursionista de
Banyoles havia portat a terme durant més de
quaranta anys a l’entorn de l’ermita de Sant Aniol
i la rectoria. És en aquest període que es comencen els treballs burocràtics anteriorment descrits
i és en els anys 2008 i 2009 quan va ser possible
que l’ajuntament de Montagut i Oix signés conveni de cessió d’ús amb el Bisbat de Girona, el qual
és el titular de la finca amb els seus béns immobles. Es va deixar autorització explícita perquè
pogués l’ajuntament fer un conveni de cessió de
la gestió de l’ús de la finca a una entitat local no
lucrativa, donades les circumstàncies i antecedents històrics de l’indret. Uns fets que sense la
bona voluntat i disposició del Bisbat de Girona i
la parròquia de Montagut, i de l’ajuntament de
Montagut i Oix, amb l’alcalde Narcís Ribes al
capdavant, no haurien estat possibles.
Així doncs, a partir d’ara, “Amics de Sant Aniol
d’Aguja” tindrà el dret i la iniciativa per continuar vetllant per aquest emblemàtic espai, donar
continuïtat a l’organització de l’aplec i, sobretot,
per intentar rehabilitar l’antiga rectoria com a
refugi per a excursionistes i, al mateix temps,
retornar-li aquest ús públic que tants anys havia
tingut i, alhora, cobrir les mancances que pateix
actualment la zona per evitar així el seu ràpid
deteriorament. Recordem que l’antiga rectoria
ja havia esdevingut refugi de muntanya de l’any
1957 fins al 1982.
* Demanem col·laboració:
Tota persona interessada a col·laborar en aquest
projecte pot fer-se amic-col·laborador amb una
aportació mínima anual de 10 e, informació
més detallada i completada que podreu trobar a
la web de “Amics de Sant Aniol d’Aguja” o a les
webs de les tres entitats que la formen, les quals
hem anomenat anteriorment.
Qualsevol altre ajut que pugui ajudar a fer realitat
els objectius de la nostra entitat estaran molt ben
rebuts i agraïts. Només cal posar-se en contacte
amb la nostra entitat. Trobareu e-mail o adreça

postal a la mateixa web.
Confiem també amb el suport de les administracions tot recordant que la vall de Sant Aniol
és un dels indrets més visitats de l’espai natural
de l’Alta Garrotxa i esdevé, sense cap mena de
dubte, uns dels pulmons d’escapada de les persones que viuen a les grans ciutats del nostre
país. Fem-ho, doncs, realitat entre tots.
* Aprofitem per un agraïment:
Agrair a tots els que ja han col·laborat en el dia
d’avui i, especialment, a l’ajuntament de Montagut i Oix, amb en Narcís Ribes d’alcalde, els
seus regidors i treballadors municipals; també
al Bisbat de Girona i als rectors de l’ermita; al
consorci de l’Alta Garrotxa; i a les altres entitats
que han treballat o esmerçat esforços per fer-hi
qualsevol tasca vers la millora de l’indret: Amics
de l’Alta Garrotxa, Diputació de Girona...
Moltes gràcies a tots els que gaudiu de la vall de
Sant Aniol d’Aguja amb respecte i en manteniu,
al mateix temps, el seu estat verge i natural per
poder-lo deixar en bones condicions a les generacions futures. A tots, moltíssimes gràcies.
Esperem poder fer realitat aquest somni de tantes i tantes persones.
Amics de Sant Aniol d’Aguja

Vall de Sant Aniol d’Aguja (Alta Garrotxa),
juny de 2011.
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Últims socis d’Amics de Sant Aniol d’Aguja
Albi Jeanine

Coma Papiol Josep

Lloancy Odette

Rodeja Picart Montse

Baiget Rosie

Coma Vilà Anna

Marti Bruno

Roget Marielouise

Bathias Odette

Coma Vilà Josep Oriol

Marti Pere

Santesmases Guy

Bonafos Jacques

Coma Vilà Miquel Marçal

Martinez Serre Eleuteri

Saque Daniel

Busquet Gerard

Corominas Albert

Nivet Jean

Saque Monique

Bustins Tarrats Anna

Corominas Ernest

Pages Besalù Mª Dolors

Stallard Sheila

Camps Brugada Farriol

Costa Honorine

Palou Valls Josep

Surroca Ortiz Joan

Camps Brugada Patllari

Costa Jaime

Piquemal Michel

Tarradas Maria

Camps Jordi

Costa Ustrell Joana

Pont Surroca Lucien

Terradas Aime

Campsolinas Pierre

Davesa Olivet Josep

Pontacq Joan

Valette Gisele

Casademont Comalat
Lluis

Degert Jean

Puigvert Codina Narcis

Valette Philippe

Ferrer Jeanmarie

Pujadas Marti Xavier

Vargas Francisco

Genis Michel

Reynaud Ghislaine

Verges Jacqueline

Hickel Erika

Reynaud Pierre

Verges Jeanpierre

Iglesias Roger

Riera Mn. Josep

Villanueva Joseph

Claret Guy

Iglesias Emmanuelle

Roca Claude

Collell Brugada

Jou Sala Horténsia

Roca Francine

Cassà Baus Carme
Català Hornos Maria
Centre Excursionista
Saltenc

35è Aplec excursionista
dels Països Catalans
La localitat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya, acollirà entre el 29 d’octubre i l’1 de novembre la 35a
edició de l’Aplec Excursionista dels Països Catalans. El Centre Excursionista de l’Alguer (CEA)
serà el responsable de l’organització d’aquest
esdeveniment que va més enllà d’una simple
trobada excursionista, ja que fusiona muntanya,
cultura i país. L’edició d’enguany es farà per primera vegada dins el territori de l’Estat italià, en
una ciutat que encara es conserva tant sarda
com catalana. El CEA vol que aquesta edició de
l’Aplec tingui un record especial a la figura de
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Francesc Beato, il·lustre coordinador d’aquesta
trobada, mort a finals del 2010 en un tràgic accident de trànsit.
Amb la col·laboració de la FEEC i de diferents
entitats excursionistes de Catalunya, entre altres
organismes, l’edició del 2011 vol deixar un record inoblidable als participants amb tres dies
intensos d’excursions, visites guiades, xerrades,
concerts i molt més. Per a més informació podeu
consultar www.aplecexcursionista.cat.

Les nostres seccions

El proper 16 d’agost es farà la ja tradicional Fira
del Cop d’Ull, que enguany arriba a la seva 62a
edició, al Passeig Dalmau com ja va sent costum
en aquests últims anys. Us hi esperem a tots.

Secció colla de
pa sucat amb oli
JULIOL 2011
cloenda
Aquest any, com a cloenda de la temporada,
anirem a fer un cim d’alçada, potser de més de
3000 metres.
Dia i cim: pendent de concretar. El triarem en
funció del nombre de persones i del nivell dels
excursionistes.
Important: els interessats en fer aquesta sortida,
contacteu amb el vocal, per coordinar la sortida.
972 239863

AGOST 2011
La colla fa vacances

SETEMBRE 2011
Diumenge 25

entre Torre Valentina i la Fosca
Les sortides de la temporada vinent ens portaran, sovint, a la Costa Brava. La primera, serà
una passejada entre Torre Valentina i la Fosca.

Hora de sortida: a les nou del matí, des de
l’aparcament dels supermercats de Banyoles; a
2/4 de 10, a l’aparcament de Fontajau, a Girona.
Farem el dinar de carmanyola.
És una sortida apta per a tothom.

Secció
excursionisme clàssic
JULIOL
Diumenge, dia 17

JORNADA DE TREBALL
A SANT ANIOL
Buff!!! Quina calor! Segur que ho acabeu de pensar. És cert, però ens cal fer feina a Sant Aniol
i per això programem aquesta jornada tot i que
som conscients que l’època estiuenca no és la
millor per treballar. Si la suor ens atrotina, sempre ens podem remullar al riu, no? Veieu? Això
és un avantatge de l’estiu!
Si us interessa, poseu-vos en contacte amb una
mica d’antelació. Quim Oliver “xari”

Dimarts dia 19

UN VESPRE A ROCACORBA
Els uns fan la volta a l’Estany, d’altres fan la volta per Fontcoberta amb bicicleta...Tot sigui per
fer esport. A l’estiu tothom s’hi anima. Nosaltres
proposem un passeig a la fresca cap a Rocacorba. Caminarem unes dues hores. Soparem dalt
d’un cim i contemplarem la posta de sol i tornarem de fosc. Fa falta frontal. Sortida dos quarts
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de 7 de la tarda de la font de la Puda. Anirem
en cotxe fins a Sant Nicolau. Tornada a casa cap
a quarts de dotze de la nit. Cal que confirmeu
assistència. Vocal: Quim Oliver “xari”

AGOST
Dissabte i Diumenge, dies 20 i 21

ENTRE ROCS, MÙSICA I BRAGUES
Això no és el que us penseu... És una llarga
excursió d’alta muntanya al CAPCIR amb forts
desnivells.
Pel mal temps, ja la vàrem deixar de fer l’any
passat.
El dissabte a la tarda anirem al punt d’inici de
l’excursió on farem bivac.
Itinerari: Estany de Rabassoles, Roc de Bragues, Coll de l’Egue, Pic de Ballbona, Roc de la
Música, Roc Blanc, Estany de Laurentí.
Cal un mínim de dos cotxes per poder fer una
combinació que eviti fer uns kms. de pista. En
cas contrari farem un itinerari alternatiu.
Cal estar en possessió de la targeta de federat C
com a mínim.
Reunió preparatòria el dimecres dia 17 d’agost a
dos quarts de deu del vespre al Centre.
Contacte: Joan Coll 972.57.29.81 joancollc@
hotmail.com

SETEMBRE
Dissabte i diumenge, dies 17 i 18

MONT-ROIG (Pallars Sobirà)
Excursió d’alta muntanya a la vall de Cardós.
Una magnífica vall de l’Alt Pallars. El Mont-roig
és una muntanya que és poc coneguda. La
presència dels grans cims de Certascan i Pica
d’Estats, relativament propers, li treuen el pro24 Centre Excursionista de Banyoles

tagonisme que realment es mereix. Això vol dir
que és un indret més solitari, fet que encara el
fa més atractiu. Hauríem de remuntar una bona
colla d’estius enrere quan vam fer el nostre últim
intent d’assolir-lo. La neu va cobrir la muntanya
mentre dormíem a les nostres tendes i pel matí,
vam haver de baixar. Ja hi tornarem!Ens vam
dir. Doncs ha arribat el moment d’intentar-ho de
nou.
Des de Quanca remuntarem la fantàstica Roia
de Mollàs fins als estanys de la Gallina on farem
nit de tenda o bivac, depenent del temps. O refugi lliure (en cas que hi hagués places per tot el
grup). L’endemà pujarem al cim i tornarem pel
mateix camí. Reunió preparatòria el dimecres
dia 14 als locals del centre i a dos quarts de 10
del vespre.
Obligatori estar en possessió de la targeta de federat C
Vocals : Joan Surroca i Quim Oliver “xari”

Diumenge, dia 25 de setembre

JORNADA “LA PUNYALADA”
A SANT ANIOL
L’AMPA del CEIP Pla de l’Ametller (secció Club
de Lectura) i els Amics de Sant Aniol organitzen
aquesta jornada dedicada a “La Punyalada”.
Els Amics ens guiaran en l’excursió fins al paratge de Sant Aniol comentant alguns dels escenaris de la novel·la que anem trobant i situantne d’altres que queden pels voltants. Farem la
sessió del Club de Lectura en l’església de Sant
Aniol amb la col·laboració d’un expert en l’obra
de Vayreda, Jaume Vila, i la participació de tothom que hi vulgui esser. Podrem dinar un arròs
“aniolenc” al prat, tot rememorant la festa tradicional del sant, i qui sap si també ens visitaran
els trabucaires?
La jornada vol ser un acte d’exaltació de “La Punyalada”, del territori de l’Alta Garrotxa i de la

lectura. Hi sou tots convidats!!
Per apuntar-se per l’arròs aniria bé que ho féssiu
com a molt tard el dimecres dia 21. Us podeu
inscriure als locals del Centre Excursionista de
Banyoles, de manera presencial o bé efectuant
una trucada, o contactant amb l’AMPA del CEIP
Pla de l’Ametller.

Secció
de Fotografia
El passat dia 6 de maig la nostra secció va fer la
primera sortida fotogràfica nocturna, vàrem anar
a Fontcoberta. A tots ens va agradar molt l’experiència i ja hem tingut companys que ens han
demanat per fer-ne una altra.

Ja tenim els temes de la propera Foto-Lliga
2011- 2012.
Són els següents:
octubre
novembre
desembre
gener
febrer
març
abril
maig

lliure
vidres trencats
lliure (digital per correu)
ombres humanes
nines, ninos i ninots (joguines)
dona (dones)
lliure
el món del vi

Esperem que molts us animeu a participar-hi i
tenir una bona representació de la nostra secció,
i no cal dir que així potenciem el nom del Centre
Excursionista de Banyoles.

El dia 5 de juny es va fer la sortida de fi de curs
dels CLICS de fotografia, vàrem anar a Sant Salvador de Bianya i Beget, ens va fer un dia molt
bo, amb estones de sol i algun núvol, i bé, els
fotògrafs el que hem de fer és aprofitar totes les
condicions de llum que se’ns presentin per treure’n el millor partit possible. No van venir tots els
alumnes per diferents motius però també vem
fer la crida a tots els companys de secció perquè
els qui vulguessin s’afegissin a la sortida.

El dia 16 de juny el fotògraf professional freelance Geni Gay va venir a fer una xerrada fotogràfica a la sala d’actes del Centre.
Que tingueu tots un bon estiu i disfruteu amb
la fotografia.
Jaume Vilalta
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Rocòdrom
El rocòdrom estarà tancat el mes d’agost
per vacances. Però podeu continuar disfrutant-lo tots els dilluns i dimecres de 19.00
a 21.00, i els divendres de 18.00 a 20.00. Per
anar-hi els altres dies de la setmana, poseu-vos
en contacte amb la secció vertical que trobareu
a la tasca del Centre.

-Del 7 de novembre 2011 al 7 de gener 2012 a
la Biblioteca Municipal, Exposició Extraordinària
de Pintura amb el tema de “Banyoles urbà”
-Recuperar l’exitós Concurs de Pintura Ràpida
amb les seves modalitats de Dibuix Infantil i Pintura amb el tema de “Banyoles i l’Estany”
Hi haurà tres premis per cada modalitat de treball i el primer de pintura serà el “Pinzell de Plata” de l’Escola de Belles Arts del CEB.
Està previst organitzar un viatge a algun museu
de pintura emblemàtic d’Europa
Com veieu, un programa engrescador!

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
Amb el començament del nou curs, el proper 3
d’octubre, la nostra Escola assolirà els 30 anys
de la seva fundació, i això és una fita memorable
que cal celebrar de manera significativa. El treball i els sacrificis que hem suportat tots aquests
anys han valgut la pena, ja que, a més de l’antiguitat assolida, el nivell aconseguit tant pels
professors com pels alumnes ha estat notable;
només hem de visitar les diferents exposicions
que s’han fet i veure l’obra exposada. No defallirem per millorar cada dia el funcionament de la
nostra Escola.
De moment tenim previstes diferents activitats
durant el proper curs i per commemorar aquests
30 anys les principals serien:
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També durant aquest nou curs volem fomentar
de forma significativa el Taller de Ceràmica, ja
que creiem que el tenim poc utilitzat quan és un
aprenentatge engrescador que pot comportar un
ofici artesà de futur.
Recordar també que durant els dies de la Festa Major, a la Sala d’Exposicions del CEB, tindrà
lloc la tradicional Exposició de Treballs de la nostra Escola de Belles Arts.
Horaris i dies de visita :
- dissabte 22 i diumenge 23 d’octubre al matí,
de 12h a 14.30h, i a la tarda de 17h a 20h
- dilluns 24 d’octubre només a la tarda, de 17h
a 19.30h
Ànims! Us esperem a la nostra Escola
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal Escola de Belles Arts

Notes de Secretaria
Assemblea general
D’acord amb el que disposen els estatuts del Centre Excursionista de Banyoles, la Junta Directiva
convoca l’Assemblea General Ordinària de Socis, que tindrà lloc el DIVENDRES 23 DE SETEMBRE DE 2011, a la Sala d’Actes del Centre a 2/4 de 10 del vespre, amb el següent ordre del dia:
- Obertura de l’Assemblea pel president.
- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte anterior .
- Exposició, pel president, dels actes més rellevants de la temporada 2010/2011.
- Resum i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2010/2011.
- Proposta de pressupost i noves quotes de soci per la temporada 2011/2012.
- Aprovació, si s’escau, dels nous estatuts de l’entitat.
- Projectes previstos per la temporada 2011/2012.
- Precs i preguntes.
Soci/a, altra vegada sol·licitem la teva presència en aquesta reunió: és el moment oportú per
parlar sense embuts, criticar o rebutjar el que creguis que no és bo pel bon funcionament del
Centre, o fer-hi els suggeriments i propostes que et semblin més adients. Per això et demanem la
teva assistència. Gràcies.
La Junta Directiva
Lluís Pagès

† Recordant la sòcia Mercè Quera
La Mercè ens va deixar el 3 de juny passat, va fer una sortida, en aquest cas sortida d’aquesta
vida després d’una llarga malaltia.
Era una sòcia del Centre de les de tota la vida, primer en el grup familiar, més endavant ella sola;
feia bo escoltar les facècies de sortides a la Garrotxa, sobretot a l’Aplec de Sant Aniol, i que, segons ella, durant un temps fou l’activitat estrella del Centre.
En parlava molt del Centre, no endebades la paraula centre vol dir el nucli, origen de les coses, i
en aquest cas el Centre Excursionista de Banyoles era i és l’eix, el nucli, el pal de paller al voltant
del qual es basteixen moltes i variades activitats.
A Banyoles n’hi ha molts de centres: d’Estudis, d’Atenció Primària, dels Catòlics, etc. però el
Centre, al qual no li cal cap afegit, és el Centre Excursionista. La Mercè tota la vida n’ha estat molt
orgullosa i l’ha sentit molt seu.
En la cerimònia d’enterrament va demanar que es cantés La Vall del Riu Vermell, i si hagués
estat a Banyoles hauria dit que fos Vella Xiruca. Crec que en la darrera i definitiva sortida de la
vida anava calçada amb xiruques i cantava la vella xiruca, himne “oficiosament oficial” en alguna
sortida del Centre d’anys enrere.
Sigueu o no xirucaires, tingueu-la present en el record.
Lluís Ball-llosera
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Un excursionista i bon amic,

en “Tago”, ens ha deixat

La motocicleta BB prop de Roma en el seu viatge fins al Mar Negra

Arribant a Banyoles, després d’uns dies en què
amb alguns amics i veterans excursionistes hem
recorregut les magnífiques i grans desconegudes muntanyes de Palència, m’he assabentat
amb tristesa de la mort el passat dia 23 de Juny,
dia de la revetlla de Sant Joan, de l’amic, banyolí
i bon excursionista, Santiago Franch i Juandó,
per tothom conegut com “Tago”. Per aquest trist
motiu començant el meu escrit tot recordant-lo,
voldria abans de res transmetre tant en nom propi com en el de la resta de membres de la Junta
del Centre Excursionista de Banyoles, el nostre
més sentit condol per aquesta pèrdua irreparable a la seva germana Maria Lluïsa i a la seva
neboda Tani, esposa i filla respectivament de
l’il.lustre banyolí i President del Centre Excursionista de Banyoles durant molts anys Sr. Anton
Prat i Daranas
En “Tago” al llarg de la seva dilatada vida va ser
tot un personatge, molt popular a la nostra vila.
Home de profundes i sòlides conviccions tant

polítiques com religioses, de les que mai va desviar-se i que va defensar de forma aferrissada ,
sempre vaig mantenir amb ell unes magnífiques
relacions, doncs jo sempre he admirat a aquells
que no es “canvien de camisa sota cap concepte” malgrat ser incompresos per una societat materialista i mancada de principis com la
nostra. La seva personalitat és de les que deixen
petja.
Tot i la seva senzillesa i bonhomia, la seva formació acadèmica era de qualitat; llicenciat en Química en el prestigiós Institut Químic de Sarrià, va
exercir durant bastants anys com a professor a
l’Escola de Teneria d’Igualada i era molt estimat
pels seus alumnes, pels qui sempre va ser el senyor Santiago.
Posteriorment la seva activitat professional es va
desenvolupar com a químic de l’empresa familiar de “curtits” Fills de Narcís Franch, ubicada
a davant de l’antic Hospital, al carrer de Girona
de la nostra vila.
Va ser un personatge polifacètic, amb períodes
místics i altres d’aventurer i bohemi dels quals
cal mencionar aquell famós viatge, amb una
senzilla motocicleta amb pedals de la marca
Peugeot, “de Banyoles al Mar Negra amb BB”,
de gran impacte i la gent dient “només ho podia
fer en Tago”
Cal també remarcar el seu amor per la natura i
els animals; per això fou un gran excursionista
que alegrava totes les sortides del C.E.B. amb
el seu fi i divertit sentit de l’humor per exemple
amb les averies que els antics autocars tenien
i que ens obligaven a baixar i esperar la seva
reparació. Ell organitzava una rotllana en forma
de sardana tot voltant el vehicle i deia “cantem
la nostra dansa a veure si el motor es desperta”.
O quan entrant un dia a Rieres després d’haver
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En “Tago” amb un dels seus estimats gossos

una masia de Camós envoltat dels animals que
més estimava, els gossos, i que va morir en una
residència de Cornellà del Terri amb un estat de
salut ja molt precari, totalment sord i quasi sense
visió. A través de la seva llarga vida (va morir
als 87 anys) sempre va comptar amb el suport
incondicional de la seva germana Maria Lluïsa
Franch.
I acabo, amb llàgrimes als ulls, tot recordant a
l’amic “Tago” amb aquella estrofa de la cançó
“La vall del riu vermell”:
anat a Finestres ens va fer desfilar per un carrer
ple de noies a les finestres i tot passant per davant d’una de molt guapa digué “compañía vista
a la derecha” i si algun de nosaltres no ho feia
seguia “las órdenes són para cumplirlas”. També quan arribàvem a alguna casa de pagès perduda en l’Alta Garrotxa i on hi hagués mainada,
en “Tago” organitzava unes divertides sessions
de circ que era la delícia dels petits. Recordo
una vegada que vàrem anar plegats, junt amb
altres socis del C.E.B., a una acampada organitzada per “La Canya”, el Centre Excursionista
d’Olot. A la nit, a l’entrar a la tenda, li vaig dir
a en “Tago” de posar la carn arrebossada que
teníem a la carmanyola a fora, sota els faldons,
perquè no es tornés dolenta. A l’endemà al matí,
en “Tago” em va despertar i em digué “la carn
està perfecte”i quina va ser la meva sorpresa veient les carmanyoles netes doncs el seu contingut havia fet les delícies d’algun gos de la zona.
Però ell em va dir “encara menjarem més bé” i a
l’hora de dinar en un indret del campament unes
noies feien un suculent arròs i ell amb el seu
divertit sentit de l’humor els hi va dir: “Nenes, ja
sabeu que l’evangeli diu ‘Donaràs menjar a qui
té gana’, i nosaltres dos estem en una situació
precària”. Varem menjar arròs, postres i vi a la
salut d’aquelles noies.

“Trobarem a faltar el teu somriure / diu que ens
deixes , te’n vas lluny d’aquí / però el record de
la Vall on vas viure / no l’esborra la pols del camí”
Rafel Cuenca i Juncà

En podria explicar moltes però m’allargaria molt
i l’espai del butlletí és limitat .
Finalment remarcar que ja de gran va viure a
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Resum d’activitats

MES DE JULIOL
Diumenge, 17

Buff!!! Quina calor! Segur que ho acabeu de pensar. És cert, però
ens cal fer feina a Sant Aniol i per això programem aquesta jornada
tot i que som conscients que l’època estiuenca no és la millor per
treballar. Si us interessa, poseu-vos en contacte amb una mica d’antelació. Quim Oliver “xari” -Secció excursionisme clàssic –

Dimarts 19

Sortida dos quarts de 7 de la tarda de la font de la Puda. Anirem en
cotxe fins a Sant Nicolau. Tornada a casa cap a quarts les dotze de la
nit. Cal que confirmeu assistència. Vocal: Quim Oliver “xari”

JORNADA DE TREBALL A SANT ANIOL

UN VESPRE A ROCACORBA
cloenda

Aquest any, com a cloenda de la temporada, anirem a fer un cim d’alçada, potser de més de 3000 metres. Dia i cim: pendent de concretar.
Important: els interessats en fer aquesta sortida, contacteu amb el
vocal, per coordinar la sortida. 972 239863
-Collla del Pa Sucat amb Oli-

MES D’ AGOST
Dissabte 20 i Diumenge 21

És una llarga excursió d’alta muntanya al CAPCIR amb forts desnivells. El dissabte a la tarda anirem al punt d’inici de l’excursió on
farem bivac. Reunió preparatòria el dimecres dia 17 d’agost a dos
quarts de deu del vespre al Centre. Contacte: Joan Coll 972.57.29.81
joancollc@hotmail.com - Secció excursionisme clàssic –

Dimarts 16

El proper 16 d’agost es farà la ja tradicional Fira del Cop d’Ull, que
enguany arriba a la seva 62a edició, al Passeig Dalmau com ja va
sent costum en aquests últims anys. Us hi esperem a tots.

ENTRE ROCS, MÙSICA I BRAGUES

Fira del Cop d’Ull

MES DE SETEMBRE
Dissabte i diumenge, dies 17 i 18

Excursió d’alta muntanya a la vall de Cardós. Des de Quanca remuntarem la fantàstica Roia de Mollàs fins als estanys de la Gallina on
farem nit de tenda o bivac, depenent del temps. O refugi lliure(en
cas que hi hagués places per tot el grup). L’endemà pujarem al cim i
tornarem pel mateix camí. Reunió preparatòria el dimecres dia 14 als
locals del centre i a dos quarts de 10 del vespre.
Obligatori estar en possessió de la targeta de federat C
Vocals : Joan Surroca i Quim Oliver “xari”

Diumenge, dia 25 de setembre

L’AMPA del CEIP Pla de l’Ametller (secció Club de Lectura) i els Amics
de Sant Aniol organitzen aquesta jornada dedicada a “La Punyalada”. Us podeu inscriure als locals del Centre Excursionista de Banyoles, de manera presencial o bé efectuant una trucada, o contactant
amb l’AMPA del CEIP Pla de l’Ametller.

Diumenge 25

Les sortides de la temporada vinent ens portaran, sovint, a la Costa Brava. La primera, serà una passejada entre Torre Valentina i la
Fosca. Hora de sortida: a les nou del matí, des de l’aparcament dels
supermercats de Banyoles; a 2/4 de 10, a l’aparcament de Fontajau,
a Girona. Farem el dinar de carmanyola.
És una sortida apta per a tothom. – Collla del Pa Sucat amb Oli-

MONT-ROIG (Pallars Sobirà)

JORNADA “LA PUNYALADA”
A SANT ANIOL

Entre Torre Valentina i la Fosca
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Ermita de Sant Miquel de Roca

És un santuari situat dins d’una bauma en una cinglera damunt del Fluvià, per davant de la
Central del Mig o de Martís. És citat en documents ja a l’any 1131. Entre els segles XVII i XVIII
s’abandona i ja no consta com a lloc de culte.
S’hi accedeix des de la plaça Major de Crespià. Cal agafar la pista de terra que passa pel costat del
dipòsit d’aigua municipal i anar seguint la senyalització. Al cap d’uns 1,4 km, cal deixar el vehicle i continuar a peu, per l’esquerra, per un
corriol que és l’accés al cingle.
a Figueres
Primer es passa per davant de
les runes de l’ermita de Sant
Bartomeu i després un pas
Crespià
condicionat amb barana et
dipòsit d’aigua
permet entrar fàcilment al
santuari.
Sant Bartomeu
a Banyoles
Sant Miquel de Roca
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