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Capvespre des de la muntanya de Rocacorba
Foto: Quim Oliver “ Xari “

pas. Anella al nas, pírcings a les orelles i tatuatges a les potes, ens parlava en un anglès bàsic,
però entenedor: “Be careful with the stone, is
very wet”. Ens alliçonava sobre els perills de la
muntanya, el mal temps, les relliscades i caigudes... Pel seu darrere treuen el cap i el mouen
afirmativament tota la meva família.
Caminant cap al Mont-roig

He somiat unes botes que escopien boles de paper de diari i, actuant contra la seva naturalesa,
fugien de la muntanya cridant amb la boca ben
oberta. Encabritades com estaven, ni els domadors més experts, armats amb Loctite i cinta aïllant, les podien fer callar.

MON somni ROIG
He somiat una muntanya bipolar de bellesa pertorbadora i maleïda, voltada de boira i coronada
per un estol de voltors. I m’he vist com un heroi
antic formant part d’un grup que anava cap al
Pallars per conquerir-la i trencar la seva llegenda.
He somiat que, a la part més alta i deserta del
Port del Cantó, un cérvol, un senglar, dues guilles i una llebre ens barraven el pas. El cérvol
parlava l’aranès i el seu missatge era ben clar:
“Compte amb els quaranta ossos que ronden
per la vall de Cardós. Els comanda un que li diuen Alí Babà, roben sacs de dormir, i els torna
bojos la Nutella i la sopa “maravilla”.
He somiat que la bruixa de la sort ens venia un
dècim de loteria. Només li quedava el número
00112. “Sempre toca”, diu. I se li escapa una
rialla. “Que tingueu sort!”.
He somiat que començàvem a caminar amb pluja i trobàvem una vaca escarxofada al mig del
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He somiat que el refugi era ple de d’okupes i
havíem de dormir a les tendes. Però ja una gallina ens preparava el campament, i una granota
estava inflant un matalàs de plàstic, i un cabirol
italià ens cuinava un sopar a base de pastes i
“rissotos”, mentre una sirena cantava la meva
cançó preferida de Manel des de l’estany. Tots
ells, cadascú en el seu idioma, ens advertien
que el temps aniria a pitjor i que no ens refiéssim d’”ella”.
He somiat que, de bon matí, esmorzàvem a base
de “marshmallows” a la brasa i “pacharán”.
Amb aquesta energia, pujàvem fins el coll arrapant-nos als torrents com si fossin maromes ,
grimpàvem per la carena com simis, i ens plantàvem al cim com si res. Un grup de voltors ens
havia preparat una festa de benvinguda: catifa
vermella, fotògraf, un petit refrigeri... una cosa
senzilla. Després de la celebració, la baixada
quasi a cegues voltats de boira i aiguaneu. Sort
del rastre de GPS’s que havíem anat deixant!
He somiat que tanta moguda despertava la bèstia dorment abans d’arribar a baix. I he sentit,
més que escoltat, com tronava la veu de la muntanya per tota la vall demanant un sacrifici: “On
és la vostra ofrena, mortals banyolins? O és que
penseu marxar de franc?”. I he respirat alleujat

Mont-roig

quan la companya valenta ha fet el pas endavant. I m’he enretirat, prudent, quan la canal
entre els dos cims s’obria amb gran estrèpit de
pedres, foc i fum per devorar....
En aquest punt, he deixat de somiar... El brogit
d’un helicòpter m’ha despertat.
Encara amb el cap ple de boira em pregunto
si,realment, avui hem pujat el Mont-roig.
Josep Casals i Micaló

Cent anys-cent cims, activitat de
tancament centenari del C.E. Terrassa
El nostre Centre, al començament de l’estiu, va
rebre una invitació del Centre Excursionista de
Terrassa per a participar en l’ascensió d’algun
dels 100 cims seleccionats, i que conformen
la línia fronterera entre les administracions de
França i Espanya, activitat encarada a simbolitzar les muntanyes com a nexe d’unió entre la
Catalunya Nord i el Principat, ja que els homes i
dones que hi habiten tenen una llengua comuna, tret definitori d’un país a ambdues vessants
pirenaiques. I tot això com a tancament del Centenari de l’esmentat Centre Excursionista. La
data escollida era el diumenge 11 de Setembre,
Diada Nacional de Catalunya.
Com que gairebé tots els caps de setmana els
passo a la meva casa de Molló, em vaig oferir per
a coronar algun dels cims seleccionats i, tenint
en compte que molts ja estaven reservats, vaig
escollir el Puig de la Clapa (1655 metres), situat
entre Coll d’Ares i el nucli de Fabert del terme
municipal de Molló.

Em varen acompanyar, en aquesta sortida, el
meu gendre en Jordi, la meva filla gran, l’Anna,
i les meves netes, la Laura de 8 anys i la Júlia
de 4 anys.
A dos quarts de nou del matí de la Diada deixem
els cotxes a Coll d’Ares, on coincidim amb altres
grups que feien els cims de Montfalgars (1611
metres), el Pic de les Forques (1622 metres) i
Puig Pedrissa (1638 metres). Ens identifiquem
per les samarretes commemoratives que tots
vestim, per cert molt boniques. Les meves netes,
entusiasmades, porten cadascuna d’elles una
senyera, es posen al capdavant i iniciem el camí
tot seguit, ja que de tots els grups, nosaltres som
els que hem d’anar més lluny, hem de guanyar
un desnivell de 142 metres i una distància de
4,5 Km i això ens suposarà una hora i mitja de
camí.
L’hora establerta per assolir els cims és les 11h
del matí, el dia se’ns presenta esplèndid i podem

gaudir en tot moment d’una vista impressionant,
tant del Costabona com del Canigó, tots dos a
davant nostra. Deixem l’últim grup dels que ens
acompanyen al Puig Pedrissa i, després de fer
una fotografia de conjunt, encarem la part més
feixuga de l’anada, sobretot per les dues nétes.
Passem per la collada dels Prats, Puig de les
Basses i deixem a la dreta la Torre d’en Mir i el
Puigsec, i a tres quarts d’onze arribem al Puig
de la Clapa. Segons el preestablert, fem una fotografia del grup, que hem d’enviar al C. E. Terrassa via correu electrònic, i que està presidida
per les dues senyeres i amb els grans vestint les
samarretes commemoratives.
Aleshores, i segons el que ens havien indicat,
havíem d’esperar el pas d’una avioneta que
passaria per els cent cims seleccionats per, ara
ja coronats, fotografiar cada grup participant.
L’hora fixada era abans de les dotze del migdia,
encara faltava una mitja hora. De sobte, amb
gran alegria per part de la mainada, veiem en
la llunyania el que semblava una avioneta, però
en acostar-se constatem que es tracta d’un gran
aguilot, ens relaxem, mengem un entrepà i des-

cansem, i ja a prop de la una, escoltem la fressa
d’un motor. Ara sí que és l’avioneta esperada,
ens incorporem i en passar per damunt nostre la
saludem amb entusiasme fins que s’allunya cap
al Costabona.
Mentrestant, un grup d’excursionistes que pugen des d’Espinavell i que són de Terrassa, igual
que el meu gendre, ens donen la trista notícia de
la mort sobtada, la setmana anterior, de l’expresident del Centre Excursionista Centenari; no cal
dir que quedem ensopits per aquest fet..
Era ja tard i emprenem la tornada, amb la mainada cansada, però arribem a Coll d’Ares contents per haver participat en aquesta activitat en
un dia tan assenyalat com és la Diada Nacional
de Catalunya.
Només ens queda felicitar al C.E. de Terrassa
per aquests 100 anys de la seva fundació i al
mateix temps els volem fer arribar, en nom del
C.E. de Banyoles, el nostre més sentit condol per
la pèrdua irreparable del seu expresident.
Rafel Cuenca i Juncà

Les muntanyes de Palència,
les grans desconegudes
Aprofitant el pont de Sant Joan, un grup de Veterans Excursionistes de Banyoles vàrem fer una
de les nostres periòdiques sortides a la muntanya, aquesta vegada ens vàrem decidir per un
indret gens conegut, però que ens va sorprendre per la seva gran bellesa i majestuositat, la
“Muntanya Palentina”, perquè combina els seus
espais naturals i cims impressionants, com ara
l’Espiguete (2450 metres), Curavacas (2524),
Pico Murcia (2341 metres.), Tres Mares (2175),
Valdecebollas (2143 metres) -en aquest cim té
el seu origen el riu Pisuerga- i molts d’altres amb
un conjunt històric i monumental únic i formidable i molt ben conservat, ja que aquí la Guerra
Civil no va fer els estralls que es varen donar per
exemple a casa nostra, amb la destrucció indiscriminada de bona part del nostre patrimoni.
Cal dir que per arribar al punt de partida del nostre recorregut s’ha de fer un llarg viatge de més
de 900 quilòmetres fins a arribar a Cervera de
Pisuerga (Palència), però durant aquest extens
recorregut en cotxe des de Banyoles, passant
pel Túnels de Bracons, Lleida fins a Saragossa
i després direcció Sòria, terres de Burgos, Valladolid i finalment Palència, vàrem aprofitar per
visitar els punts més emblemàtics dels camí. En
destacaria el poble de Peñaranda de Duero a
prop d’Aranda de Duero (Burgos), que a l’encant d’una vila medieval molt ben harmonitzada,
dels seus carrers, places i castell, cal afegir un
palau, propietat de la Diputació de Burgos, que
es visita de forma gratuïta, acompanyats d’una
simpàtica guia que fa una esmerada explicació
d’aquest singular edifici famós pels seus sostres
artessonats que et deixen bocabadat.
Seguint el nostre camí arribem a Medina de Rioseco (Valladolid), on visitem una interessant

exposició d’art sacre anomenat “Las edades del
hombre”, realment impressionant.
L’endemà ens dirigim cap a Palència no sense
aturar-nos a gaudir del bonic poble d’Ampudia
amb els seus carrers de famosos “soportales de
madera”, la Colegiata de San Miguel Arcángel
d’estil gòtic renaixentista, amb retaules platerescos i barrocs, i un interessant castell. En arribar
a la bonica ciutat de Palència, que vàrem visitar
i gaudir, ens dirigim a l’oficina d’informació, on
d’una manera molt amable ens varen proveir de
tota classe de guies i mapes, a més d’informarnos exhaustivament del cercle muntanyenc que
volíem recórrer.
Des de Palència i fins Aguilar de Campo, es
va per una còmoda autovia i després per carretera local fins a Cervera de Pisuerga, on ens
allotjàvem, el punt de partida per a les excursions programades. Aquesta població disposa
de nombrosos i còmodes allotjaments per a tots
les butxaques, des del Parador Nacional, Hotels
i Hostals fins a Cases de Turisme Rural. No és
destacable pel seu conjunt monumental, sinó
per la seva situació estratègica: punt de trobada
i partida per als que volen recórrer aquesta extensa zona muntanyenca de prop de 1310 quilòmetres i punt de transició entre la muntanya de
Cantàbria i les Valls del Liébana i Alto Campo. És
el lloc de naixement de dues conques hidrològiques, ja que dintre del Parc Natural de “Fuentes
Carrionas” neix el riu Carrión, que travessa tot
el territori de Palència fins que al sud s’ajunta
amb el riu Pisuerga, també amb naixement en
aquestes muntanyes.
Com que nosaltres només disposàvem de tres
dies per a conèixer aquests espais, vàrem escollir tres sortides:
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Cueva del Cobre

pujar des del fons d’una vall a prop del riu. Segurament aquesta sigui la part del recorregut més
atractiva perquè s’endinsa per un bosc ombrívol
de roures centenaris que et deixen bocabadat.
Cal dir que el camí està molt ben assenyalat
amb panells on s’indica la distància recorreguda
i la que queda per arribar. Quan el camí deixa
endarrere el bosc, ens trobem amb uns petits
salts d’aigua i ja 500 metres més endavant som
a la Fuente del Cobre, i arribem a l’entrada d’una
cova de gran fondària d’on sorgeixen les aigües
gelades del Pisuerga.

Primera: Fuente o Cueva del Cobre, surgència
natural per on aflora el riu Pisuerga, que neix als
peus del Pic Vadecevollas.
Segona: El Pozo de las Lomas (2080 metres alçada), llac que recull les aigües de la fosa de les
neus que durant l’hivern cobreixen amb generositat aquestes muntanyes.
Tercera i última: Les “Cascadas de Mazobre”,
encastades entre dos cercles muntanyencs dels
quals cal destacar l’Espiguete i el Pico Murcia.
En la primera anada a la Fuente del Cobre sortim aviat de Cervera de Pisuerga per la carretera C-627 direcció Potes, fins a arribar al poble
de San Salvador de Cantamuda i després una
carretera local ens porta fins a Santa María de
Redondo, on comença aquesta excursió. Al peu
de” l’escombrera” d’una antiga mina de carbó,
s’obre una explanada on s’ha habilitat un recinte molt ben condicionat per deixar-hi els cotxes.
Tan bon punt sortim ens trobem amb un pont sobre el riu Pisuerga que deixem a l’esquerra fins
a arribar a un encreuament de camins, agafem
el de la dreta, ja que el de l’esquerra és per on
farem el retorn. Seguim fins a una convergència
de dues valls, on el Pisuerga rep les aigües de
la riera del Tejedo, després sense creuar el riu,
passats uns prats, el camí s’estreny i comença a
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Aquesta cova, per on transcorre l’aigua fins a sortir a l’exterior, és molt llarga, té una extensió de
10 quilòmetres. La fred al seu interior és intensa
i es recomana no endinsar-hi sense l’acompanyament d’un expert. Estem suats i aprofitem les
aigües fresques que brollen per apaivagar la set,
pugem una mica més amunt fins a una petita
explanada on dinem i fem una petita becaina.
El retorn el fem per un camí alternatiu ben marcat i una mica més llarg però que careneja i ens
permet de contemplar una vista impressionat de
la Sierra de Peña Labra, amb pics com el Tres
Mares (2175 metres), el Cuchillón, Cueto Mañín,
etc., al fons veiem la vall i a la seva esquerra
unes fagedes impressionants, arribem fins a
una pista que ens endinsa en un bosc de roures
centenaris on descansem i mengem quelcom,
després retrobem el camí per on hem pujat i arribem a l’aparcament dels vehicles.
Hem cobert una distància d’uns onze quilòmetres, anada i tornada, amb un desnivell de 400
metres i sis hores de camí. A la tornada passem
per un dels diferents pantans, concretament al
de Requejada que emplena el Pisuerga, al costat
del poble de San Salvador de Cantamuda.
L’endemà, dia de Sant Joan, en disposem a fer
la segona sortida al Pozo de las Lomas (Alto Carrión), situat a un 2080 metres, a la base d’un

Pozo de las Lomas

cercle glaçat envoltat de pics com El Celestino
(2394 m), el Alto de Fuentes Carrionas (2497 m)
i el Alto de Las Lomas (2430 m), i des d’aquestes
alçades es pot gaudir veient la Meseta Castellana
i les Valls Cantàbriques.
Agafem la carretera L-210, que des de Velilla del
Río ens du fins a Cardaño de Arriba, on comença l’excursió agafant un camí que surt del costat
de l’església del poble i que puja a unes valls
altes per una zona de prats al costat del rierol de
Las Lomas fins a un pont que hem de creuar i on
el camí es fa més dret fins a l’alçada de la “Mojada de las Vacas”, on arribem a l’encreuament
de dos camins. Agafem el de l’esquerra fins a
creuar al rierol per un pont nou, aleshores el recorregut ja és molt feixuc perquè puja fort i s’ha
d’anar amb compte de no perdre’l ja que passa
per unes extenses verdisses i només una cabana
enrunada ens serveix de referència per seguir un
camí que tot serpentejant ens porta per fi fins
al llac. Hi baixem per prendre un bany reconfortant, en unes aigües netes i fredes però no
gelades. En un petit estanyol proper podem contemplar el famós tritó alpí , així com la granota
vermella, típics de les serralades Cantàbriques.
Després de prendre uns entrepans, pugem a la
part alta del llac per agafar el camí de tornada,
des d’on podem contemplar una vista magnífica
dels pics més alts de les muntanyes de Palència, l’Espiguete, el Pico Murcia, etc. Tots ells de
més de 2.400 metres. La baixada és molt pronunciada fins a arribar novament al pont nou,
que creuem per a refrescar-nos al rierol de Las
Lomas. Hem recorregut una distància d’uns deu
quilòmetres amb una durada d’unes cinc hores,
ha valgut la pena!.
L’endemà ens disposem a fer l’última i més curta sortida a les “Cascadas del Mazobre”. Hem
d’agafar la carretera en direcció a Cardaño de
Arriba. Després de 3 quilòmetres. arribem a
Pino Plano on, en una petita esplanada, hi ha un

cuidat pàrquing, amb font inclosa, i a l’esquerra comença el camí que puja entre la cara nord
de l’Espiguete, amb congestes de neu a la seva
part alta, i la riera de Mazobre al fons. Després
de caminar una hora i mitja veiem la primera
“Cascada del Mazobre”, la més gran, que es pot
contemplar des d’un mirador. Penso en el Salt
del Brull de Sant Aniol, sobrepassem la barana
del mirador per baixar per un camí molt dret fins
a sota el salt on els esquitxos ens mullen i refresquen. Agafem novament al camí que ens porta
fins a un segon salt d’aigua, aquest més petit
i a sota, en unes gorges, ens poden refrescar.
Després pujant una mica arribem fins a la “Cima
del Anillo” a la part nord, des d’allà una vista
impressionat de l’Espiguete.
Tornem pel mateix camí i ens parem a prendre
uns entrepans i a fer una becaina a unes petites
ombres que hi trobem ja que no hi ha arbres
sinó matolls, i predomina la gensiana blava.
S’acaben els dies de la nostra sortida i hem de
tornar a casa fent un llarg camí. Agafem l’autovia A-1 amb direcció a Sòria, i ens aturem a la
població de Santo Domingo de Silos per visitar
el famós monestir i sentir el cant gregorià dels
monjos en les seves oracions de la sexta, a tres
quarts de dues de la tarda. Es tracta d’una vila
i un monestir de monjos benedictins, situat enNúm. 444 7

Cascada del Mazobre

tre les muntanyes del sud-est de la província de
Burgos, a 57 Km. de la capital i a 1000 metres
d’alçada. Santo Domingo de Silos neix al segle
XI a l’ombra del monestir i sota la jurisdicció de
l’abat, fins al 1440. Del monestir en cal destacar
el seu claustre romànic i impressiona per la seva
grandiositat i el seu sostre cassetonat.
Arribem a casa ja al vespre amb el bon record
de les muntanyes recorregudes, les de Palència, les grans desconegudes.		
Rafel Cuenca i Juncà

Llista de nous amics i amigues
de Sant Aniol, enregistrats
durant aquest estiu
Quera Puigcercos Jordi
Ball-Llosera Quera Esteve
Clapera Carme
Urtós Zazo Jordi
Tarradas Pastoret Maria
Torres Guillén Francisco
Vila Senet Joan
Julià Estarriola Anna
Pinatella Casadevall Dolors
Puell Portas Jordi
Pujiula Mach Joan

Pagès Devesa Dolors
Padrós Suárez Raquel
Masò Moncanut Jordi
Castel Soler Pilar
Pujolar Quera Joan
Roset Balateu Jordi
Pujol Galceran Carles
Langenbach Cristihane

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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El refugi de Sant Aniol d’Aguja
Sens dubte que Sant Aniol d’Aguja, una vall reclosa i idíl·lica, és un referent entranyable de l’Alta Garrotxa, tant pels excursionistes del Principat
i de la Catalunya Nord com pels historiadors, ja
que cal tenir consciència que esmentem un lloc
d’excepció ple de fets succeïts realment i dels
que se’n poden narrar molts esdeveniments
inèdits, a més de l’encís que produeix la seva
situació. Els estudiosos dels noms propis del lloc
afirmen que “Aguja” té l’origen en el mot llatí
“aquagium”, que vol dir “pas estret d’aigua entre
cingleres”; podem dir, doncs, que poques vegades un mot s’adigui tant a les peculiaritats i a la
configuració del lloc de què parlem com aquest.
Segons la llegenda, a principis de l’any 200
Sant Aniol va fugir del Vallespir per allunyar-se
dels romans i visqué en aquestes terres de la
Garrotxa ignot fins que, descobert per la gent
del país, retorna a la seva terra natal, on sofrí
martiri i mort. L’any 859 l’abat Razimir i un grup
de monjos benedictins originaris de Santa Maria d’Arles s’instal·len a la vall i funden un monestir que tindria gran rellevància. Se’ls acredità
en pertinença una extensió de terreny entre les
valls de Sadernes, d’Aguja i de Riu fins al Forat
del Treu a les cingleres de Gitarriu; també els
corresponia la jurisdicció sobre el monestir de
Sant Llorenç de Sous, més tard del Mont, que va
dependre de Sant Aniol fins al segle XI. El temple
que hi ha actualment a l’indret és una edificació
romànica del s. XI amb modificacions posteriors,
d’una sola nau amb volta de canó. El campanar
és de cadireta, d’un sol ull, amb una campana,
la “Coralí”, instal·lada amb subscripció popular i
col·locada per l’Aplec dels Francesos del 1962.
En el transcurs dels segles Sant Aniol posseí un
coadjutor que vivia a la rectoria (fins l’any 1982
refugi). Allí el trobaven els excursionistes i els
romeus d’una i altra banda del territori fronte-

rer fins a l’any 1936, en el tradicional Aplec dels
Francesos, que té lloc a l’indret des de temps
immemorial per la Pasqua Granada. Acabada la
Guerra Civil l’antiga rectoria, anomenada també
casa de l’Obra ja que hi havia un petit hostatge
destinat als transeünts que per diferents motius
passaven pel lloc, va quedar totalment abandonada i es va anar degradant fins que el juny del
1957 el Centre Excursionista de Banyoles amb
molta abnegació i sacrifici l’habilità com a refugi, i aprofitant l’aigua d’un rierol proper fa brollar
una font abundosa davant d’aquest equipament.
El refugi disposava de 40 llits amb matalàs,
mantes i coixí, així com atuells per a la cuina i
el menjador. A més es condicionà la part baixa
de l’edifici, com a refugi lliure per a 25 places a
fi de poder utilitzar-lo quan l’altre estava tancat.
El 10 de juny del 1957, a part de la inauguració
del refugi, es produeix un fet de transcendental importància, la represa del tradicional Aplec
dels Francesos, que no se celebrava des de la
Guerra Civil. La novel·la La Punyalada, de Marià
Vayreda, que situa el seu relat en aquests paratges descriu amb mestratge indiscutible l’aire i
els hàbits dels assistents en aquest pretèrit aplec
que reuneix la gent del Vallespir i el Principat
al voltant de l’esglesiola i el refugi. Amb aquest
equipament es va revitalitzar una zona que es
despoblava de forma accelerada, i va ser un
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punt de retrobament dels excursionistes i el de
partida de nombrosos itineraris de l’Alta Garrotxa. Durant l’època en què el guarda del refugi,
en Miquel Oliva, habitava en el Molí, juntament
amb la seva família, l’indret va gaudir d’una època d’esplendor que es convertí en seriós contratemps quan en Miquel es va traslladar a viure al
“Serrat del Pont” de Montagut. Tot i així continuà
essent el responsable del refugi i el que entregava les claus als qui volien pernoctar-hi. Posteriorment i ja al gener del 1982 el deteriorament
de l’edifici fa necessària una urgent i costosa reparació avortada pels nous propietaris de la Vall,
i suposadament de l’immoble, una immobiliària
de Barcelona que amb la seva indefinició va fer
impossible arribar a un acord per afrontar la necessària reforma.
Veient que la utilització degenerava i el perill
d’enfonsament augmentava, la Junta del Centre
Excursionista de Banyoles decideix tancar-lo definitivament el 10 de juny del 1982, fet aquest
que va motivar un emotiu article al butlletí del
CEB per part del qui llavors presidia l’entitat, en
Rafel Cuenca, amb el títol de “Una decisió difícil, dolorosa, però necessària”. La major part
de l’edifici al cap de poc s’enfonsà i només en
quedaren les parets i els baixos i, malgrat que
es va anant celebrant l’Aplec cada any, la Vall
s’anava deteriorant per la visita de jovent poc recomanable i aliens a l’excursionisme. Per sort,
des de ja fa alguns anys l’agrupament de tres
entitats relacionades amb l’indret, com són El
Centre Excursionista de Banyoles, els de Terra
Aspra de Montagut i els d’El Peu Alegre de Sant
Llorenç de Cerdans -per organitzar l’Aplec dels
Francesos- així com l’actuació de l’organisme
oficial regulador de la zona que és el Consorci
de l’Alta Garrotxa, l’Ajuntament de Montagut
i Oix i la Parròquia de Montagut, han revitalitzat de forma notable Sant Aniol d’Aguja i s’ha
aconseguit que l’esmentat aplec millorés de forma significativa en tots els aspectes. A més, i
cosa molt important, per la pressió d’aquestes
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tres entitats que es defineixen com a “Amics de
Sant Aniol d’Aguja” s’ha aconseguit que l’antiga
rectoria i posterior refugi es pogués escripturar
a nom del bisbat de Girona, qui en cedeix l’ús a
l’Ajuntament de Montagut i Oix i l’autoritza perquè el cedeixi a alguna altra entitat interessada
en l’immoble.
Sense perdre temps, i davant de la proposta de
l’Ajuntament perquè els que ens fem anomenar
Amics de Sant Aniol ens en fem càrrec, ens posem mans a l’obra i en diferents reunions mantingudes entre les tres entitats decidim constituir
1”Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja”,
formada pel CE Banyoles, els de Terra Aspra de
Montagut i els d’El Peu Alegre de Sant Llorenç
de Cerdans. El 20 de novembre de 2010 es
constituïa oficialment.
Actualment s’ha començat a treballar en la redacció d’un projecte per a la reconstrucció del
refugi de Sant Aniol d’Aguja, un equipament
transfronterer que considerem indispensable
per a la conservació i equilibri de l’Alta Garrotxa.
Tenim la idea clara que una família ha d’habitar
el refugi i responsabilitzar-se del seu funcionament sota les directrius , és clar, de l’Associació . Tenim també ja elaborat un sistema que el
Centre Excursionista de Banyoles ha aplicat en
d’altres projectes per al finançament de l’obra
i tan sols esperem que els organismes oficials
competents ens donin l’ajuda i assessorament
necessaris per poder fer realitat aquest refugi
que, novament, es convertirà en el punt de partida de nombrosos itineraris de l’Alta Garrotxa per
part dels vertaders excursionistes. Esperem que
aquesta il·lusió pugui ser una realitat i puguem
dir en la inauguració d’aquest equipament el
contrari del que en Marià Vayreda ens escriví a
La Punyalada i puguem afirmar que “Mai com
aquell any ens havia semblat tan joiosa la diada
de l’Aplec dels Francesos a Sant Aniol d’Aguja”
Rafel Cuenca

Amics de Sant Aniol d’Aguja

Estiu massificat de gent
a Sant Aniol d’Aguja
Els Amics de Sant Aniol d’Aguja hem pogut
comprovar que durant aquest estiu hi ha hagut
massificació de gent a Sant Aniol. Si bé això és
un fet habitual de cada estiu, s’ha d’especificar
que enguany ha estat diferent per la raó que no
hi ha hagut cap mena de control. Sí que és cert
que l’accés motoritzat a Sadernes ha estat regulat durant els caps de setmana, tanmateix no
s’ha disposat del servei de guarderia que hi havia en anys anteriors. Aquest servei el destinava
el Consorci de l’Alta Garrotxa i ja havia informat
que enguany s’havia de suprimir per reducció
de pressupost. Aquesta mancança s’ha fet notar a l’entorn de l’ermita de Sant Aniol i també
en el seu camí d’accés des de Sadernes. Hem
pogut comprovar activitats d’acampada massiva,
especialment durant el mes d’agost. Recordem
que aquesta activitat està prohibida per les actuals normes de l’Espai Natural de l’Alta Garrotxa.
Destacar altres agreujants com són les deixalles,
els excrements i el desgast del delicat camí de la
riera, que ja es troba en prou mal estat des de fa
temps. Hem recollit i baixat una bona quantitat

de deixalles i continuarem les tasques de manteniment durant la propera tardor, com ja fem
habitualment. És una llàstima que, per culpa
d’una part de gent molt poc respectuosa amb
el nostre medi ambient, ens hàgim de lamentar.
Ens agradaria que algú posés remei a tot això.
Els Amics, com a responsables de Sant Aniol,
denunciem aquest impacte negatiu per un entorn de gran valor natural i arquitectònic. Defensem la vall d’Aguja com un indret obert en bé
de tothom. Defensem que a Sant Aniol hi pugui
haver un lloc destinat a pernoctació amb tenda
per a gent que vol passar una nit o fa travessies, que hi hagi un vàter i no cal dir que també
es pugui recuperar l’arquitectura del camí de la
riera. Tot plegat, però, d’una manera controlada. Per això també treballem per promoure la
recuperació del refugi de Sant Aniol. Que sigui
un refugi guardat. Creiem que aquesta serà una
manera de poder exercir un control i un cert ordre a Sant Aniol.

Deixalles davant l’ermita de Sant Aniol
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Sortida a Sant Aniol amb
“La Punyalada”
L’AMPA DEL CEIP PLA DE L’AMETLLER
(SECCIÓ CLUB DE LECTURA) I ELS
AMICS DE SANT ANIOL ORGANITZAREN AQUESTA JORNADA DEDICADA A
“LA PUNYALADA”.

No obiràvem el grandiós panorama que s’es-

COMENTARI DEL LLIBRE “LA PUNYALADA” DE MARIÀ VAYREDA EXCURSIÓ A
SANT ANIOL D’AGUJA (on passen alguns
dels episodis de la novel·la), AMB LA
PARTICIPACIÓ DEL PROFESSOR DE
LITERATURA DEL I.E.S. PERE ALSIUS,
JAUME VILA i la COL·LABORACIÓ DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES

creus que és prou bonic aquest castellanisme

tenia a nos peus. Ni estàvem asseguts en un
canapé de blaníssima herba i sòlid respatller
de pedra. Sinó que caminàvem atrets per l’encanteri del so de l’aigua. El cant rialler de la riera
i els ocells ens “emputjava” (Coral, filla meva,
com per a usar-lo?) cap al cor de l’Alta Garrotxa. És aquest cant semblant al de les sirenes
de l’Odissea? O al del flautista de Hamelin? Serà
que sí, perquè eren els més petits els que acceleraven el pas i ens estiraven amunt, seguint
el camí entre crenys i gorgues, entre cingles i
avençs. I que divertides les passeres de la riera,
ai, ai, ai que juganera!
Sant Aniol no és sols una petita ermita, ni un

Jaume Vila fent comentaris sobre la
novel·la, dins l’ermita de st Aniol
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refugi mig derruït, ni una font d’aigua clara, ni un

Bona part del grup davant la vella rectoria

clot amagat entre cingles de pedra i alzines; ni
tan sols un escenari de La Punyalada. Sant Aniol
és un mite, un lloc sagrat per als excursionistes i
amants de la Garrotxa més salvatge.
La diada va ser una festa. Tot hi va acompanyar:
Una cinquantena de persones amb prou delit
per deixar la comoditat del menjador de l’escola
i empolainar-se amb tots els complements del
coronel Tapioca o Quechua (ara no recordo ben
bé com es deia) disposats a caminar un parell
d’hores llargues.
I una matinada que es presentava hermosa
com cap altra, el blau de cel s’estenia com un
vel puríssim per damunt de les cingleres, i el
sol, amb sos raigs daurats, acabalava els tons
briosos d’una vegetació frondosa, frescament
regada per les pluges primaverals, que havien
abundosament abeurat fins a les arrels més
fondes dels arbres centenaris.

El guiatge del Centre Excursionista de Banyoles
personificat en en Quim Oliver, en Xari, una de
les persones més enamorades i que més coneix
aquesta zona. Suposo que tothom va sentir amb
quina emoció ens transmetia el seu amor llegint
fragments del llibre (jo sé que no li calia llegir-los,
se’ls coneix de memòria).
I què dir del moment més màgic, la celebració
de la litúrgia del club de lectura dins la penombra de l’ermita, travessada per un solitari raig de
sol que s’escolava justament per il·luminar el llibre (sagrat?) que sostenia en Jaume Vila i del
qual en sortien reflexos de llum i de so. Embadalits, respectuosament callats, no ens podíem
creure que en Jaume Vila no en fos l’autor de La
Punyalada.- No pot ser! Si es coneix cada fragment, cada diàleg, descripció, metàfora, totes
les intencions amagades del text, cada mot, com
si els hagués escrit ell, com si fossin fills seus. I,
mare meva! Quin daltabaix quan investigant entre tots vam descobrir que, en el fons, en el fons,
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l’Albert, el protagonista, no s’estimava la Coralí.
Quin desencís!
En Joan Coll i la Dolors Hugas, del C.E.B., tindran el seu caràcter, les seves coses. Vaja, com
tothom. Però no es pot negar que són uns excel·
lents cuiners. No és gens fàcil fer un arròs a
la cassola per a cinquanta persones afamades
amb un fogonet de càmping i en unes condicions tan precàries. L’arròs estava al seu punt i
era exquisit.
El moment de la tornada de Sant Aniol per a mi
sempre té un punt de tristesa. Inconscientment
busco mil i una excuses per ajornar-lo. Aquesta

vegada, amb l’excusa de recollir-ho tot i d’omplir la cantimplora d’aigua de la font (com ho vas
dir Clara? –No té gust, però és molt bona!) vaig
aconseguir ser dels últims. Carregada la motxilla
a l’esquena, vaig girar el cap. Vaig girar el cap…i
sentí una punxada al cor.
Sort que de tornada també ens acompanyava el
cant de la riera, potser sí una miqueta melancòlic ara. Com una tarda de diumenge. I a casa,
cansats, i amb la mainada prematurament i feliçment adormida, no podem deixar de somriure i
agrair aquest dia tan especial
Joan Constans Nierga

Conèixer serinyà a peu
Itinerari 5. Mossoga

Fitxa de l’itinerari
Sortida i arribada: plaça de l’Ajuntament de
Serinyà
Distància: prop de 9,8 km
Desnivells: inapreciables
Elements d’interès: el Parc de les Coves
Prehistòriques de Serinyà; els plans d’Usall i de
AQUESTA VOLTA ENS DURÀ CAP ALS PLANS
D’USALL I DE MARTÍS. AL LLARG DEL RECORREGUT VEUREM ARBRES REMARCABLES,
COM ARA EL ROURE DE LA CREU O EL CIPRER
DE L’ESGLÉSIA D’USALL A TOCAR D’AQUESTA
ESGLÉSIA ROMÀNICA. ABANS HAUREM VIST
EL BROLLADOR DE MOSSOGA I DESPRÉS ENS
ADREÇAREM A LA PLATJA D’ESPOLLA I LES
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Martís; el Roure de la Creu; el Ciprer i l’església
romànica de Sant Cristòfol d’Usall; Mossoga, la
platja d’Espolla i les Llacunes
Època recomanada: durant tot l’any. A l’estiu,
és millor evitar les hores fortes de calor

LLACUNES, JA DE TORNADA CAP A SERINYÀ.
0,00 minuts. Plaça de l’Ajuntament. En sortim
pel carrer de les Escoles, tot seguint les marques
blanques i vermelles del sender de gran recorregut GR1, que no deixarem fins al punt 0,26,
quan entrem al pla de Martís.
0,01 (0,100 km) Plaça de Sant Andreu. La presi-

Pla d’Usall i can Traver. Foto: J.A. Ramon.

deix l’església romànica del segle XII dedicada a
aquest sant, patró de Serinyà. Sortim de la plaça
pel carrer de la Font, tot passant entre l’edifici
del Sindicat i una de les parets laterals de l’església. Podem admirar el seu absis semicircular
quan creuem una petita plaça, anomenada antigament de la Bomba. Sortirem a una nova plaça,
la del Doctor Corominas, per un passatge interior que travessa el porxo de can Beia, una casa
d’origen medieval, propietat de l’ajuntament.
0,02 (0,190 km) Un cop hem deixat aquesta plaça i hem creuat el carrer del Doctor Carulla, prenem l’itinerari per a vianants que, tot
remuntant i vorejant el Serinyadell, ens acostarà
al Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà.
Pel passallís que creua el Serinyadell hi passava
l’antiga carretera d’Olot a Girona. Just després
del passallís hi ha les restes d’uns antics rentadors, utilitzats fins l’hivern del 1993-94. Seguint
Serinyadell amunt trobem la gorga dels Gossos,
que havia estat una zona de bany, ara plena de
fang; des d’aquí una bomba feia pujar l’aigua a
cal Granaire. Passat el carrer de la Font d’en Vi-

lar, a la nostra esquerra tenim els horts del Ferrer
de les Torres i a la dreta, els horts de l’Hostaler,
regats pel rec d’aquest mateix nom, que és una
derivació del de la resclosa d’en Vilar. Poc més
amunt, i ben visible, trobem aquesta robusta
construcció, feta de pedra, amb una gorga al
seu peu. Una escala, també de pedra, porta a la
font d’en Vilar, on la gent anava a buscar aigua i
a fer-hi fontades. Una mica més amunt, pel pont
de la Rectoria -un simple suport per on passa la
canonada- l’aigua del canal de can Mollet creua el torrent per regar l’hort del Capellà. A l’altre
costat hi destaca la gran casa de can Solanes,
abans també anomenada la Casa Gran i més antigament mas Riera. Després del vial d’accés al
veïnat del Reclau trobem el pont de can Mollet,
un petit i airós aqüeducte que servia per als vianants i per passar l’aigua d’una riba a l’altra. A la
nostra esquerra podem veure dues edificacions:
el molí de can Mollet i can Mollet. Diuen que el
molí no arribà a funcionar mai, però amb l’aigua del canal de can Mollet es feia anar un ariet
per pujar aigua fins a cal Ferrer de les Torres.
El canal de can Mollet neix a la resclosa de can
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Mollet, que té una bonica solera de rajols perquè
l’aigua no es filtri. Poc després passem per sota
l’arcada d’en Gasparic. A l’altre costat de riu hi
ha el viver o safareig de can Mollet o de les Coves. Sembla que l’aigua del viver era pujada a
l’aqüeducte per una roda hidràulica o una sínia,
moguda per un animal. No hi ha memòria oral
d’haver-la vist funcionar. El viver s’alimentava de
l’aigua provinent de la font de les Coves i de les
deus de la Mina, conduïda pel canal de la Mina.
Quan el viver era ple, la continuació del canal de
la Mina duia l’aigua fins al canal de can Mollet.
0,15 (1,200 km) Deixem l’entrada i les instal·
lacions del Parc de les Coves Prehistòriques de
Serinyà a l’esquerra. El conjunt de coves obertes
que formen el parc -algunes de les quals estan
condicionades per ser visitades- és el millor jaciment de l’Europa occidental per ajudar a conèixer el pas de l’home de Neandertal a l’home
modern i constitueix un bon indret per acostarnos al que podia haver estat el dia a dia dels caçadors recol·lectors de la prehistòria. En el web
de l’Ajuntament de Serinyà: http://www.serinya.
org hi ha un enllaç des d’on s’accedeix a informació de tota mena sobre el Parc de les Coves
Prehistòriques.
Seguint els senyals del GR1, anem a travessar el
Serinyadell per un pontet. Després de vorejar el
recinte del parc arqueològic, ens allunyem del riu
i fem una lleugera pujada per una pista de terra.
0,19 (1,460 km) Afluïm a un vial asfaltat: el
camí de les Coves que va de la C-66 a les cases del Reclau. Anem cap a l’esquerra i, a pocs
metres, prenem un trencall, de terra, a la dreta.
Tot seguint encara els senyals del GR1, i obviant
algunes desviacions que trobem a totes dues
bandes, marxem per un camí carreter que transcorre per un bonic bosc d’alzines. A pocs minuts
a la nostra esquerra trobem el Mas, una casa
que fa molts anys havia estat un hostal, i és que
encara estem caminant per l’antic camí ral de
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Girona a Olot per Besalú.
0,26 (2,100 km) Bifurcació. Deixem els senyals
del GR1, que entra al Pla de Martís, i seguim
recte en direcció sud. Al cap de poca estona
(poc més d’un minut), travessem el rec de Mossoga, al naixement del qual ens dirigim. Si no
porta aigua, ni ens n’adonarem: només veurem
un lleuger enfonsament en el camí per on marxem. La pista, sovint un xic embassada i fangosa
en aquest tram, s’endinsa en un bosc de roures,
alzines i pins de diferents classes.
0,29 2,410 km) A peu de pista, a la nostra dreta
i una mica separat del bosc, trobem el Roure
de la Creu. Conten que al peu d’aquest arbre
va morir-hi un vianant. En memòria seva s’hi va
col·locar una creu de ferro a la soca. Amb el pas
dels anys, la creu ha quedat coberta per la fusta
del roure. Si ens hi fixem bé, encara en podem
entreveure la forma a mitja alçada del tronc.
0,31 (2,580 km) Pont sobre la C-66. Un cop
travessat, deixem el vial més principal per on
veníem, que ens duria cap a la dreta a la casa
de can Gelada -encara pertanyent a Serinyà- per
continuar recte per un camí menys fressat que
ens farà marxar, inicialment en lleugera baixada,
per mig de camps.
0,37 (3,000 km) Just quan el camí ha passat
per sota una línia elèctrica i abans d’arribar a
una casa -mas Miquel d’Usall, ja dins el terme
municipal de Porqueres- deixarem la pista i trencarem a l’esquerra per un camí menys fressat.
Marxem entre camps amb el permís dels arços
que s’entossudeixen a tapar el pas.
0,39 (3,150 km) Afluïm a un camí més definit. El
seguirem recte en direcció est. Marxem pel pla
d’Usall i molt aviat, a la nostra dreta, trobem dos
roures remarcables. Davant nostre podem veure
la masia de can Traver.
0,43 (3,450 km) Ja a dins de bosc, a l’esquerra,
trobem un pal baix de fusta amb una fletxa ta-

Mossoga. Foto: J.A. Ramon.

ronja, que pertany a la senyalització de l’itinerari
1 de la xarxa de camins a peu del municipi de
Porqueres. Aquí deixem el camí carreter i ens
endinsem al bosc seguint les marques taronges.
En menys d’un minut som davant de Mossoga,
un dels sortidors més espectacular del conjunt
de brolladors d’aquests paratges, que porta
les seves aigües al Serinyadell, afluent del Ser.
Quan no raja és difícil d’imaginar la quantitat
d’aigua que pot arribar a sortir-ne durant dies i
setmanes. Deixarem l’indret resseguint la llera
d’aquest curs d’aigua temporani fins a trobar un
camí de carro que seguirem cap a la dreta en
direcció a l’església d’Usall, ben visible davant
nostre.
0,46 (3,730 km) Església de Sant Cristòfol
d’Usall. Un conjunt harmoniós que desprèn
tranquil·litat. L’església és d’origen romànic -ja
la trobem citada l’any 1086- i té un campanar
d’espadanya.
Sortim del davant de l’església pel cantó de llevant, passem pel cementiri i pel costat del Ciprer
de l’Església, arbre remarcable força castigat
pels llamps, amb uns 20 metres d’alçària i 2,6
de volta de canó. Quan trobem el camí que ens
ha dut a l’església, girem a la dreta, direcció sud
per un vial asfaltat i seguint les marques taronges.
0,50 (4,130 km) El vial de la dreta, flanquejat
d’aulines (alzines) i per on va una ruta de bicicletes, ens duria a la carretera d’Olot. Nosaltres
seguim recte, però pocs metres després, tombem a l’esquerra (just a tocar un magatzem) per
prendre un camí carreter, ara en direcció est.
0,54 (4,500 km) Travessem la variant de Banyoles per un pont. Ens hi podem entretenir uns
moments per contemplar les bones vistes que
tenim des d’aquest punt sobre les muntanyes
garrotxines, les de la carena pirinenca i també
les més properes, com la muntanya de Rocacorba i les que encerclen l’estany de Banyoles.

0,56 (4,690 km) Bifurcació. Hem de seguir cap
a l’esquerra, en direcció nord.
1,00 (5,020 km) Trobem una nova divisòria de
camins. Continuarem per l’esquerra, en direcció
N. Tenim a la nostra dreta la platja d’Espolla.
És un estany intermitent que fa de sobreeixidor
de l’estany de Banyoles. Quan les aigües subterrànies, provinents de l’Alta Garrotxa, són tan
abundoses que no poden entrar totes a l’estany
de Banyoles, afloren a diversos punts del pla
d’Usall, entre d’altres la ja coneguda Mossoga. La cubeta de la platja d’Espolla, quan està
plena, pot arribar a emmagatzemar uns 40.000
m3 d’aigua. Aquestes aigües són un important
punt de reproducció d’amfibis i també hi podem
trobar un interessant crustaci: el Triops cancriformis.
En menys de dos minuts i en una altra bifurcació
de camins, anem per la dreta, vorejant aquest
estany. Si és ple d’aigua, el camí estarà inundat i
haurem de salvar aquest petit tram passant tota
vora del camp de dalt, fins a retrobar el nostre
camí. Continuem en la mateixa direcció nord.
1,08 (5,670 km) Trobem un vial asfaltat i tenim
al davant la Casa Nova de can Traver, coneguda
també per can Traver Nou. Tombem a l’esquerra, per l’asfalt direcció sud-oest. Si seguíssim en
direcció nord, continuaríem camí vorejant el rec
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Platja d’Espolla. Foto: J.A. Ramon.

d’Espolla, passaríem pel monòlit de Sant Galderic i arribaríem als saltants de Martís en poc més
de mitja hora.
1,10 (5,850 km) Deixem l’asfalt i girem a la dreta per un camí carreter, en direcció nord-oest.
Entrem de ple al pla de Martís, tot caminant per
una àmplia zona de camps de conreu.
1,18 (6,480 km) Afluïm a un altre camí més
fressat, entre un transformador i una petita
construcció, on retrobem les marques blanques
i vermelles del GR1. Anirem cap a la dreta, en
direcció al turó de can Perella, que veiem en
front nostre, coronat per la masia del mateix
nom. Aquesta masia es construí damunt de les
restes de l’antic castell de Teià, ja documentat
l’any 957. Aviat tornarem a trepitjar terrenys del
municipi de Serinyà.
1,22 (6,770 km) Cruïlla de quatre camins amb
una petita construcció (caseta de pou) davant
nostre. Nosaltres anem a la dreta. Si marxéssim
cap a l’esquerra, tot seguint els senyals de GR,
en 6 minuts retornaríem al punt 0,26 d’aquest
itinerari.
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1,29 (7,320 km) Bifurcació. Girem a l’esquerra
en direcció tramuntana.
1,34 (7,770 km) Poc després d’ajuntar-nos amb
un altre camí de terra (que ve de Sant Galderic),
arribem a un camí ben engravat on hi ha l’explotació d’uns vivers de plantes amb una casa
de nova construcció. Després de deixar enrere
la tanca de la casa, molt a prop nostre, cap a
ponent i sota el turó de can Perella, hi ha les
Llacunes, una cubeta més petita que la platja
d’Espolla que en èpoques de pluges fortes també se sol inundar.
1,41 (8,410 km) Tenim la casa de cal Cau de
Dalt a la nostra dreta i la pista de terra per on
veníem es converteix en camí asfaltat. Aviat
afluïm a una carretereta, també asfaltada, més
principal. La seguim cap a l’esquerra i tot seguit
trobem, en aquesta mateixa mà, can Solaric.
Des d’aquest punt del recorregut podem gaudir
d’unes boniques vistes sobre la vall del Ser, la
muntanya de Sant Julià del Mont i el puig de ca
n’Hortós. Dos minuts més tard, deixem a l’esquerra el camí particular que du a can Perella.
Nosaltres continuem, recte, per la carretereta

Les Llacunes i turó de can Perella J.A. Ramon.

asfaltada.
1,47 (8,950 km) Cruïlla de camins davant de
can Servosa, una antiga masia, a la nostra esquerra. Anem a la dreta.
Per la façana de migdia de can Servosa encara es pot veure algun magnífic exemplar de les
Aulines de can Servosa i de les Aulines de can
Soler. Les millores en el camí de les Coves i la
poca sensibilitat per la natura van fent que es
redueixi aquest rodal d’arbres, dels més corpulents del municipi.
A pocs metres trobem una bifurcació, just a tocar el portal metàl·lic d’un magatzem. Prenem
el branc, més estret i de terra, de la dreta. Aviat
passem per davant de mas Quintana, i poc després el camí carreter s’acaba enfront del portal
de can Calau. Continuem baixant per un corriolet pel mig d’un bosc d’aulines, tot vorejant la
tanca d’aquest darrer mas.
1,52 (9,370 km) Primeres cases del poble i
carrer de l’Era Maranda. Baixarem per aquest
carrer fins a enforcar amb el de Borriol, que
seguirem a l’esquerra. Aviat, a la mateixa mà,
deixarem la capella de Sant Sebastià, de construcció moderna (segles XVII-XIX). Travessem
el Serinyadell pel pont d’en Fidel i entrem a la
plaça del Doctor Corominas. De l’antic pont, en
queda l’arrencada de l’arc. Va ser enderrocat en
la segona meitat del segle passat per construir la
passera actual. El carrer de la Sardana, vora del
torrent, i després el de les Escoles ens acostaran
a la plaça de l’Ajuntament.
1,56 (9,740 km) Plaça de l’Ajuntament.
ßibliografia
Costa Savoia, Ernest. Porqueres camins a peu. Itinerari 1. Ajuntament de Porqueres. 1998.
Costa Savoia, Ernest/ Pontacq Seguranyes, Joan i
Porxas Sibecas, Jordi. Arbres Monumentals, 161 plantes d’anomenada del Pla de l’Estany. Edicions el Brau.
Figueres. 1995.
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Caminant com bones dones pel
Camí dels bons homes (9-16 de juliol 2011)
El camí dels Bons Homes és un sender de gran
recorregut que vam tenir la sort de poder fer durant el juliol. La ruta consta de 189 kms, que van
del Castell de Montsegur, a la preciosa zona de
l’Ariège a França, fins al Santuari de Queralt a
Berga. El camí segueix les petjades càtars per
l’Ariège, la Portella Blanca i la Vall de la Llosa a
la Cerdanya o el parc natural del Cadí Moixeró.
Durant el camí es volteja el Pedraforca tot contemplant paisatges extraordinaris, travessant
molts colls i visitant pobles de muntanya amb
un encant especial perquè alberguen llegendes i
tradicions antigues i perdudes. Seria una ruta de
mitja muntanya, molt ben senyalitzada (sobretot
a la zona francesa) amb dues etapes especialment difícils (per la llargada i desnivell), i apta
per a tothom però amb una mica d’esforç.
Aquest sender es realitza tan de nord a sud com
al revés. En general els catalans el fan de Berga
a Montsegur, a diferència dels francesos, però
nosaltres vam decidir-nos per fer-lo de Nord a
Sud per algunes raons importants: la primera
seria que les ascencions serien sempre de cara
nord, per tant es feien a l’ombra i això és d’agrair; la segona és que el camí original dels càtars
surt del preciós castell de Montsegur; i finalment
perquè vam considerar que arribar a “Casa”
(Catalunya) sempre és un valor afegit i facilita
que ens vinguin a recollir!
Acompanyades d’un bon sol i una gran previsió
meteorològica durant els dies de ruta la Judit,
la Paula, en Kintu (el meu gos) i jo vam iniciar
el tan esperat GR-107. Cada dia recorríem una
mitjana d’uns 30 kms. Cal dir que a vegades
eren amb forts desnivells acumulats i per tant es
feien difícils i durs. Malgrat la mitjana condició
física en què ens trobàvem, vam poder completar la ruta sencera en 8 dies, i això és tot un èxit!
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Carregades amb uns 8-9 kg. a l’esquena vam
poder descobrir valls, cims i rutes desconegudes
i, gràcies a la gran hospitalitat i amabilitat (sobretot a la part del Pirineu francès), vam poder
bivaquejar en tots els racons possibles ja fossin
estables, porxos d’esglésies, escoles o refugis
lliures que ens vam anar trobant.
Aquest camí té algunes mancances que cal tenir en compte abans de fer-lo. El llibre-guia de
la ruta: “EL CAMÍ DELS BONS HOMES. TOPOGUIA DE LA RUTA DELS CÀTARS DE BERGA A
MONTSEGUR, editorial Altaïr - 2003” està poc
actualitzat i per tant val la pena saber que no és
fàcil trobar menjar als pobles que es van passant
i on finalitzen les etapes, sobretot a la zona francesa. No hi ha bars, ni botigues, ni hostals a gaires llocs i aquest factor ens va condicionar i, per
tant, és important tenir més previsió a l’hora de
proveir-se. Com a gran avantatge cal dir que la
ruta és molt desconeguda, o segons alguns “està
passada de moda”, i vam poder comptar amb
els dits de les dues mans les persones que ens
vam trobar al llarg de tot el recorregut, fet que és
increïble i alhora fantàstic! Érem les reines de les
muntanyes... o així ens sentíem!
Després d’aquesta magnífica experiència,
m’agradaria recomanar la ruta a tots els que us
apassionen els reptes emblemàtics. És un camí
que no et deixa indiferent i que combina les estones per pensar i les de guadir dels llocs que et
vas trobant. Ens ha ensenyat, un cop més, que
“el més important no és la meta sinó el camí”.
A més, poder caminar amb unes bones amigues, assolint un objectiu, sempre és un plaer
que provoca en mi un sentiment d’il·lusió i de
grandesa que mai abans havia pogut experimentar. Saber que aquesta aventura tan sols serà
una de les tantes que tinc ganes d’emprendre

és el que més m’anima a seguir caminant, a
seguir coneixent senders i rutes, a seguir veient
nous paisatges i noves muntanyes i cels blaus
inacabables. A més, poder dir que tinc una colla

d’amics amb qui fruir de la muntanya (ja sigui
escalant, caminant,...) no té preu i m’emplena
d’alegria. Em sento molt afortunada.
Meri (una Bona Dona)

Les nostres seccions
Secció colla de
pa sucat amb oli
OCTUBRE
Diumenge 16
Aquest mes, la caminada serà entre la platja de
Castell i les cales de Palafrugell. Passarem per
un poblat iber, per una pineda marinera, per un
jardí botànic, per un reguitzell de cales, amagades, etc.
Com sempre, serà una sortida apta per a tots.
Hora de sortida: a les nou del matí, des de
l’aparcament dels supermercats de Banyoles.

DESEMBRE
Dissabte 17 i diumenge 18

PESSEBRE AL BASSEGODA
Una de clàssica: portarem el pessebre al Bassegoda, amb bivac al cim. Com cada desembre, a
l’hora de preparar la sortida, no tenim cap dubte que és el mes del Bassegoda. És una sortida
molt esperada per a qui estimen els bivacs.
La proposta de la nostra Colla és:
1/ Sortida el dissabte a mitja tarda, per anar fins
a la Plana de Riu a plantar la tenda, els uns, i per
pujar al cim, els qui vulguin fer el bivac.
2/ Diumenge: els qui vulguin pujar al Bassegoda,
a les nou del matí a la Plana de Riu.

NOVEMBRE
Diumenge 20

CASTANYADA I EXCURSIÓ
Aquesta primera sortida d’hivern serà per la comarca; resseguirem els camins que el butlletí del
Centre ens proposa, de tant en tant, per la zona
de Serinyà. A partir de les cinc de la tarda, farem
la castanyada al local del CEB. Els qui no puguin
venir a caminar, poden passar pel local a menjar
castanyes.
Hora de sortida: a les nou del matí, des de l’aparcament del supermercat.

Rocòdrom
Aquest hivern es durà a terme l’ampliació de la sala de búlder del Centre Excursionista de Banyoles. No sabem exactament
quan es començaran les esperades obres ni
quina durada tindran. Per tant no podem informar-vos de les dates en què la sala estarà
tancada als socis. Mentrestant podeu continuar venint a escalar i a entrenar, i quan sigui
el moment ja us ho informarem a la cartellera
d’anuncis del centre. Disculpeu les molèsties.
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ten d’una sessió teòrica i dos de pràctica que és
faran per diferents engorjats de les comarques
que ens envolten. DATES: Us oferim dues opcions.
De cares a aquest principi d’hivern, l’Escola de
Muntanya oferta extraescolars d’escalada per als
mes menuts i cursos d’escalada i d’alpinisme.

EXTRAESCOLARS
Els dimecres i divendres de 17.00 h a 19.00 h
(36 €) al mes. Si desitgeu sols un dia, les sessions surten a 18 € al mes. A partir de 7 anys.
Inscripcions a secretaria.

CURSOS ESCALADA

Opció A: 7 d’octubre (sessió teòrica), 8 i 9 d’octubre (sessions pràctiques)
Opció B: 28 d’octubre (sessió teòrica), 29 i 30
d’octubre (sessions pràctiques).

CURSOS D’ALPINISME
Mentre esperem que arribi la neu i les condicions hivernals, us podeu anar apuntant a les
llistes d’espera dels cursos d’alpinisme. Ja tenim
dues persones esperant fer un nivell 1 i una esperant fer un nivell 2.

Octubre-novembre: Dones a la vertical, tardor
2011. Nivell intermig, iniciació a la via llarga
equipada. Curs de 8 jornades teòrico-pràctiques
que s’impartirà en 3 caps de setmana + 2 jornades pràctiques.

Per inscripcions poseu-vos en contacte via
email: escolamuntanyaceb@plaestany.net o bé
truqueu als vespres a: 670605304 ( Anna ).

S’admeten nois. Les noies es beneficien d’un
descompte del 40% del preu del curs.

Del curs Dones a la vertical 2011, n’ha sortit una
colla molt activa. A part de funcionar totalment
de manera autònoma, s’han animat a fer un logo
per al grup i escriuen les cròniques de les seves
sortides. A continuació podeu compartir les seves experiències.
Vall de Ribes, sector “la Lleixa”. Tercer diumenge d’agost. A 40ºC de temperatura ambient, la
roca crema més que mai, i les ganes de descobrir un nou sector ens pot més que les conseqüències directes d’aquesta agressió constant
de pluja roent.
Cadascuna de les que em llegiu penseu calmosament on us trobàveu el diumenge 21 d’agost a
qualsevol hora del dia..., perquè la Sònia, l’Anna,
la Maria, la Dolors, i en Jordi, colze amb colze,
exposaven llurs cossos i esperits a una nova forma de lluita amb la pedra mai abans coneguda
per cap d’ells.
Amb el cel desplomant-se damunt del Ripollès,
i escalfant tota superfície exposada a la seva

Indispensable ser soci o sòcia del Centre Excursionista de Banyoles i estar federat o federada
de l’any en curs.
Llistes d’espera d’escalada: A causa de no poder
fer els cursos de setembre per falta de gent, els
interessats han quedat en llista d’espera. Interessats a fer un nivell 1 d’escalada, poseu- vos en
contacte ja que tenim tres persones esperant-se.

CURS DE DESCENS DE BARRANCS
NIVELL I
Iniciació al descens de barrancs.
Ja estan obertes les llistes d’inscripcions per al
curs de barrancs que es farà el proper mes d’octubre. L’objectiu d’aquest curs és que el participant surti amb l’aprenentatge de les maniobres
bàsiques per poder realitzar un descens de barrancs amb seguretat.
Els cursos tenen una durada de tres dies, cons22 Centre Excursionista de Banyoles

ELS NOSTRES ALUMNES
S’INSPIREN...

ira, les mans perden gran part de la capacitat
de “llegir” l’aspror de la roca, l’agudesa afilada
dels cantells, i el llis enganyós de superfícies
aparentment rugoses; els peus s’inflen dins el
calçat esportiu cada vegada més dolorosament,
el cautxú de la sola esdevé conductor de l’escalfor de la pedra; i cada segon de més passat
a la paret incrementa el malestar de l’escalador
i l’assegurador, que aguanta impassible sota un
sol de justícia (si és que es pot aplicar aquest
mot a aquesta situació).
Els ulls, ferits per l’extremada llum, s’han de
protegir amb ulleres obligatòriament; laquantitat
d’aigua que aportem tots pelgats determinarà la
durada exacte de la permanència en el sector, i
ni un segon més.
De tant en tant, plana la idea d’haver-nos equivocat, de dia, de lloc, d’afició, i d’hemisferi terraqui fins i tot. Tenim la secreta impressió de ser
víctimes d’una broma..., i que una corrua d’escaladors/es resten amagats rient dels nostres
esforços, atreviment i imprudència...
Malgrat tot això, ens fem bromes i riem, pugem i
encadenem, resseguim les ressenyes amb cura,
repassem amb veu alta la seqüència de realització de les operacions, ens mirem, ens sentim
còmplices d’un ritual, ens sabem més lliures que
mai; malgrat l’atordiment mental, tenim temps
de repensar projectes futurs amb tota naturalitat,
com si pel sol fet de pensar-los ja els veiéssim
realitzats, aquesta és la nostra força, aquesta és
la nostra secreta saviesa.
Ara n’estic segur. Hi ha un equilibri que neix de
la lluita de voler mantenir un ordre en el caos (en
física ho anomenem “entropia”); i vàrem viure en
la pròpia pell aquest esforç absurd d’aportar una
mica de llum en una foscor immensa, aquesta
intencionalitat de donar sentit a un “sense sentit”, fer allò que fas com si ens hi anés la vida..:
pujar una paret ardent pel sol fet de fer-ho.
Vàrem ser com aquella donzella del poema de
Joan Maragall, “Soleiada”, que s’estimava tant
el sol que cada matí obria les finestres de l’ha-

bitació, perquè la llum li banyés el seu cos nu, i
fes l’amor amb ella. Un jorn, la noia quedà embarassada de llum (era inevitable), i parí un nin
igual que el sol, que caminava i deia tot pujant
amunt la serra:
<<Jo vinc per acostar el cel a la terra>>.
Que potser no fem el mateix nosaltres!? Acostem
cel i terra, en un acte d’esforç, de generositat,
de valentia, d’atreviment, de superació. Quan
fem això, quan ens atrevim a ser nosaltres mateixos, quan esdevenim éssers complets sense fissures, sols així cadascun de nosaltres és
còmplice d’haver creat el món. Hom assoleix la
llibertat poques vegades a la vida, encara menys
n’és conscient d’aquest fet; primer de tot hi ha
aquesta condició: fer les coses (cada cosa) com
si hi anés la salvació del món; i en segon lloc
repensar aquesta experiència des de la més sincera humilitat.
Rostir-se al sol d’agost, de manera gratuïta, pot
esdevenir un acte de follia o un gest desmesurat
de poesia, que cadascú triï on més li convingui,
perquè l’experiència humana i la pluralitat de
pensaments permet tot un ventall d’opinions,
sigui com sigui... nosaltres ja hem triat.
Si deixem apart, però, les reflexions més existencialistes i ens centrem en l’experiència pura
i dura, podem arribar a fer un tast d’aquest diumenge d’escalada.
Per exemple, si haguéssim de triar un títol per a
la jornada podríem fer-ho en funció de les anècdotes més significatives, i d’aquesta manera ens
trobaríem amb els següents:
1.- Sostenidors roents (o com el fet d’escalar
amb roba interior, superior, i roba exterior, inferior, d’una altra persona pot incrementar lleugerament el rendiment d’escalada... i més que mai
d’escaldada). Informació: Dolors
2.- Roques que cremen (o com una via a més de
40º fa que la vulguis i puguis acabar en la meitat
de temps...). Informació: Anna
3.- “M’ha anat d’una arrel que no em mato” (o
com un peu de via ple de “boixos” carregats de
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vegetació, fa de mal veure on posem els peus, i
com l’arrel que ens fa caure a voltes és la mateixa
que ens permet agafar-nos al darrer moment).
Informació: Sònia
4.- “Òstia!!! M’he tornat a torçar el turmell” (o
com entrebancar-se dues vegades amb la mateixa pedra, per alguna cosa soc home). Informació: jo mateix
5.- “Bup! Bup! Bup!”. (sense comentaris). Informació: Maria
La veritat sigui dita, que podríem dir-ne molts
més, però aquests seran prou representatius de
la jornada d’ahir. Sols dir-vos que si amb això
d’ahir no ens han tombat, serà impossible que
aquest grup, Dones a la vertical – 2011, es faci
enrere en cap situació climatològica on el sol
s’entossudeixi a liquidar-nos. Per tant podem
canviar per un moment el nom del grup: “Dones
curtides al sol de la vertical-2011”. I que ens vinguin al darrere!!!!!
Jordi Pujol

Secció
excursionisme clàssic
OCTUBRE
Diumenge 16

CAMINAR I TREBALLAR A
ROCACORBA
La passada primavera vam celebrar els cinc
anys de la inauguració del camí de Rocacorba a
peu, que van recuperar els Bojos i boges pel podall. Durant aquest cincs anys també han sigut
fidels al manteniment de l’itinerari i encara ho
volen continuar sent, així com anar recuperant
un possible itinerari de tornada per Biert. Aquesta tasca ja es va començar i es pretén continuar
en aquesta jornada de treball.
Hi haurà activitat per a tots els gustos. Qui vulgui podrà treballar en el manteniment del camí
de Rocacorba i recuperació d’altres trams. Qui
li faci més peça bellugar les cames podrà pujar
a peu. Per a qui li interessi es preveu un dinar
popular a les dependències del Santuari. Caldrà
que us porteu la coberteria completa. Per apuntar-vos us cal trucar a Secretaria com a molt tard
el dilluns, dia 10 d’octubre. Gràcies.

NOVEMBRE
Diumenge 6

JORNADA DE TREBALL A SANT ANIOL
A Sant Aniol hi tenim molta feina!!! Ens cal mantenir i millorar l’entorn, els camí d’accés, les
passeres de la riera... i per això anem programant aquestes jornades de treball. Una activitat
imprescindible per aconseguir els nostres objectius. Us hi esperem!!!
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Dissabte 12

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Si no heu pogut o no us interessa la sortida de
dos dies que la nostra Secció té programada
per aquest cap de setmana us proposem una
altra opció. Sortida conjunta amb els companys
i companyes d’Astrobanyoles. “Agrupació d’astronomia i ciència del Pla de l’Estany”. Cada any
ens trobem en motiu de la “Setmana de la Ciència”. Fem excursió i aprenem curiositats i magnificiències de la natura i la ciència. També és
una manera de recordar els orígens dels excursionistes. Enguany el tema és LA BOTÀNICA i la
sortida té lloc a la zona volcànica de la Garrotxa.
Es pujarà al volcà de Santa Margarida. Llavors
ens desplaçarem als aparcaments de Can Serra
i allà començarà un itinerari guiat per la Fageda
d’en Jordà i tot seguit visita a la cooperativa “La
Fageda”. Acabada la matinal, i per a qui ho vulgui, s’organitzarà un dinar de convivència a un
restaurant a decidir (Mieres o Sant Miquel).Us
heu d’apuntar a secretaria del Centre com a molt
tard el dilluns dia 7 de novembre.

Dissabte 12 i diumenge 13

EL CAMÍ DELS AMICS DE SANT ANIOL
Travessia: Sadernes- Sant Llorenç de CerdansArles sur Tech.
De la Garrotxa al Vallespir. També en podríem
dir el camí de Sant Aniol o el camí dels monjos
de Sant Aniol. Si bé el màrtir va fugir de la persecució dels Romans, els benedictins ho feren
per culpa de la invasió dels normands. La vall
d’Aguja és doncs un lloc de protecció i de refugi.
Nosaltres farem el trajecte al revés i pernoctant
a Sant Llorenç de Cerdans. Una vila on encara es conserva la devoció per Sant Aniol. A la
font del Sant s’inauguraran els treballs de neteja
d’aquest entorn que van realitzar els companys
del Peu Alegre. A Sant Llorenç ens posarem a

mans dels amics del Peu Alegre. Allotjament als
bungalows municipals. Sopar al restaurant Can
Charli( Can Xari no, eh!!). El diumenge completarem la travessia fins a Arles de Tech, on un
autocar ens retornarà a Sadernes. Enviarem informació més detallada unes setmanes abans.
Us heu d’apuntar a la secretaria del Centre com
a molt tard el dimecres dia 26 d’octubre. Paga
i senyal de 20 euros. Activitat programada pels
Amics de Sant Aniol d’Aguja (Terra Aspra- Peu
Alegre i C.E. Banyoles)

Diumenge 20

ASSEMBLEA DELS AMICS DE SANT
ANIOL D’AGUJA
Després d’un any de la seva constitució oficial els
Amics de Sant Aniol es retroben a Sant Aniol per
a portar a terme la seva primera assemblea ordinària. També se celebrarà aquest primer aniversari. S’aprofitarà per fer una revisió a l’entorn per
si cal fer neteja o alguna tasca de manteniment.

DESEMBRE
Diumenge 4

MARTANYÀ (Alta Garrotxa)
A l’ombra del puig de Bassegoda, el Martanyà
queda exclòs de popularitat. El seu cim tampoc
és que sigui molt gratificant perquè està mancat
de panoràmica oberta. Tanmateix, es miri des
d’on es miri, la muntanya de Martanyà arrenca
amb pendents espectaculars que fan honor a la
terra de mala petja. Remuntant la seva xarxa de
camins es descobreixen racons i vistes de primera categoria. Nosaltres l’enfilarem des de la
riera de Sant Aniol que això vol dir pel seu costat
amb més desnivell, uns 600 metres de pujada
continuada i dreta. Apta per a tot excursionista.
Excursió en benefici de la rehabilitació del refugi
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de Sant Aniol. Preu 23 euros. Inclou guiatge i
dinar en un hostal de pagès. Després del dinar
s’ha de caminar de baixada. Cal apuntar-se a
secretaria i l’últim dia per fer-ho és el dimecres
dia 30 de novembre. Organitza : Secció d’Excursionisme Clàssic i Amics de Sant Aniol d’Aguja.
Itinerari: castell sa Espasa- pont de Valentí- la
Muntada- el Gomarell- bac de la Coma- Martanyà- la Tallada- roure de Can Gustí- Sant Feliu de
Riu- el Queret- pont de Valentí- castell sa Espasa. Vocal: Quim Oliver “xari”.

Dissabte17 i diumenge 18

PESSEBRE i BIVAC AL PUIG DE
BASSEGODA
Un any més arribem a aquesta tradicional sortida on participen totes les seccions del Centre.
Pel sopar del dissabte cal apuntar-se com a molt
tard el dimecres dia 14 a la secretaria del Centre.
Pel diumenge, els qui ho vulguin, completarem
la sortida allargant la caminada. Lloc a determinar. El pessebre és elaborat pel Taller de Ceràmica del nostre Centre

Secció
de Fotografia
Per el proper dia 17 de setembre, la nostra secció ha organitzat un taller de fotografia nocturna
que serà impartit pel nostre company de l’Associació Fotografica de Sant Feliu de Guíxols, Jordi
Gallego. En Jordi va ser el primer president de
l’AGEF (Associació Gironina d’Entitats Fotogràfiques) i en els darrers anys s’ha especialitzat en
la foto de nit. Us recomano que entreu a la seva
pàgina web, www.gallego.cat. Gràcies Jordi per
la teva col·laboració desinteressada.
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El programa del taller és el següent
16.00 h Teoria i projecció de fotografies comentades amb un petit audiovisual.
19.00 h Sopar a Can Xabanet, preu 15,00 €
(no és obligatori)
20.00 h Sortida de pràctiques.
01.00h Fi de les pràctiques.
La inscripció és gratuita per als socis de la Secció.
Material necessari
• Càmera amb selecció B (Bulb)
• Objectiu recomanable gran angula.
• Trespeus que sigui establ.
• Cable disparador o comandament a distànci.
• Targetes de memòri.
• Les bateries de la càmera carregades i millor
portar-ne de recanvi
• Flaix
• Llanterna o frontal
• Loció repel·lent de mosquits
• Calçat esportiu còmode i una mica de roba
d’abric
La teòrica es farà a la sala d’actes del Centre.
Les pràctiques a un lloc per determinar (a prop)
(amb la possibilitat de realitzar alguns ajustaments depenent de les condicions meteorològiques).
Concursos
En Miquel Planells ha guanyat el premi d’honor
a la millor col·lecció del concurs de Monovar
(Alacant), el primer premi del concurs Punto
Photo (Terol) i el tercer premi del ciutat de Calatayud (Saragossa).
En el concurs de Girona Temps de Flors en Pere
Aurich a guanyat el premi a la millor col·lecció .
També en Salvador Parés va guanyar el primer
premi en el concurs de fotografia de La Vall del
Llémena.

El proper mes d’octubre, el nostre company Miquel Planells exposarà fotografies al restaurant
la Magrana de Banyoles, amb el títol “Camins”.
Divendres 28 d’octubre, en Joan Pau Casez
farà una projecció de fotografies al Centre, a les
22.00 h.
Fotografies submarines de Filipines: Dumaguete
i Puerto Galera
Situada a la província de Negros Oriental, Dumaguete és un dels millors destins del país
especialment per als bussejadors. Els punts
d’immersió més propers, a la costa mateixa,
permeten observar criatures petites d’una gran
diversitat. A una hora de navegació se situa l’illa
de Siquijor i el seu preciós escull de corall.
Puerto Galera és un dels més antics assentaments espanyols i es va convertir en la primera
capital de la província a l’illa de Mindoro. A causa de la presència de forts corrents en el pas entre Mindoro i Luzón, les immersions es realitzen
a la deriva tant a la costa com a Isla Verde.

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
Tal com vàrem comentar en el darrer butlletí, el
proper dilluns dia 3 d’octubre inaugurem el 30è
Curs de la nostra Escola de Belles Arts, i des
de ja fa dies està oberta la inscripció per aquest
nou període, tot esperant que l’assistència sigui
nombrosa en les diferents especialitat de Pintura, Ceràmica, Bonsai i Fotografia.
Volem insistir, una vegada més, que el taller de
Ceràmica està poc utilitzat i per això fem una
crida perquè us animeu a participar en aquesta
activitat engrescadora i creativa, i que en molts
casos pot comportar un ofici artesà amb futur.
També, i com ja és tradicional, durant els dies
de la nostra Festa Major de Sant Martirià, a la
Sala d’Exposicions del Centre, podreu visitar la
mostra de treballs dels alumnes de la nostra Escola de Belles Arts. Els horaris i dies de visita
seran els següents:
Dissabte 22 i diumenge 23 d’octubre, al matí de
12 a 14.30 hores i a la tarda de 17 a 20 hores.
Dilluns 24 d’octubre, només a la tarda de 17 a
19.30 hores.

Diumenge dia 16 d’actubre

24 Fira del Cop d’UIll infantil
A la Plaça Major, per a nenes i nens fins a 14
anys.

A més, dintre de les activitats previstes per a
commemorar aquests 30 anys de la nostra Escola de Belles Arts, a la Biblioteca Municipal,
els alumnes faran una EXPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PINTURA amb el tema de “Banyoles
urbà”. Els horaris i dies de visita els trobareu en
programes a part.
Us esperem un any més a la nostra Escola de
Belles Arts.
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal Escola de Belles Arts
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«Conèixer el Pla de l’Estany»
8è cicle de sortides
Després d’uns anys d’inactivitat, l’any passat es
van reprendre els cicles de visites guiades «Conèixer el Pla de l’Estany», fruit de la col·laboració
entre el nostre Centre Excursionista i el Centre
d’Estudis Comarcals. Al llarg del 8è cicle (20102011) se’n van organitzar set: Pujals dels Cavallers, els escenaris de la Guerra del Francès,
Sant Miquel de la Campmajor, Pujals dels Pagesos, el veïnat de Mas Usall del Bosc i Parets
d’Empordà. L’última sortida va ser a Banyoles,
per veure ferrar una roda, i a Porqueres, per visitar els paratges de Casa Nostra.
Davant la bona acollida que ha tingut aquesta
activitat, els organitzadors han programat un
nou cicle, el 9è, d’acord amb el calendari següent:
9 d’octubre de 2011: Sant Andreu del Terri i Ravós del Terri
13 de novembre de 2011: Pedrinyà
11 de desembre de 2011: Banyoles
15 de gener de 2012: Puigpalter
12 de febrer de 2012: Esponellà
11 de març de 2012: Palol de Revardit
22 d’abril de 2012: Serinyà
La primera sortida d’aquest nou cicle, doncs,
serà a Sant Andreu del Terri, on visitarem el pont
medieval sobre el Terri i l’església de Sant Andreu, dels segles XIII-XV. Des de Sant Andreu,
ens traslladarem a peu fins a Ravós del Terri, on
visitarem el castell de Ravós i l’església de Sant
Cugat, que conserva unes interessants pintures
murals romàniques.
Com és habitual, la convocatòria de cada sortida
és a les 9,15 del matí, davant de Correus. No cal
inscripció prèvia. Qui vulgui estar informat amb
més detall de les diverses sortides pot enviar la
seva adreça electrònica a Miquel Rustullet Noguer (mrustulletn@telefonica.net)
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Audiovisuals
Divendres 28 d’ Octubre

FOTOGRAFIES SUBMARINES
DE FILIPINES: DUMAGUETE I
PUERTO GALERA
En Joan Pau Casez farà una
projecció de fotografies. Situada a la província de Negros Oriental, Dumaguete
es un dels millors destins
del país especialment per
als bussejadors. Els punts
d’immersió més propers,
a la costa mateixa permeten observar criatures
petites d’una gran diversitat. A una hora de navegació se situa l’illa de Siquijor i el seu preciós
escull de corall.
Puerto Galera és un dels més antics assentaments espanyols i es va convertir en la primera
capital de la província a l’illa de Mindoro. Degut
a la presencia de fortes corrents en el pas entre
Mindoro i Luzón, les immersions es realitzen a la
deriva tan a la costa com a Isla Verde.
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’ actes
del Centre Excursionista de Banyoles

Divendres 18 de novembre

KILIMANJARO 2011
Els nostres amics, en Josep
Lloveras, Lluís LLoveras,
Pere Sarquella, Rafel Sarquella i Josep Sarquella,
ens explicaran el seu viatge
a l’Àfrica i l’ascensió al Kilimanjaro. Segur que passarem una bona estona i gaudirem d’unes imatges que ens faran somniar.
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’ actes
del Centre Excursionista de Banyoles

Informacions de secretaria
† Recordant Sergi Juanola i Cativela
El passat dimecres 21 de novembre, ens va deixar en Sergi Juanola i Cativela. Home vinculat al
món de l’esport, va formar part de la junta del Centre amb el càrrec de secretari de l’Entitat durant
molts anys. Anteriorment, va donar suport entre altres, a l’aplec de Sant Aniol, a la restauració de
Sant Bartomeu de Matanala, Merlant i tantes altres iniciatives que es van dur a terme.
Des d’aquestes ratlles la Junta Directiva del Centre Excursionista de Banyoles volem transmetre
a la família el més sincer condol: comprenem que és una pèrdua molt dolorosa, però els oferim
tot el nostre suport.

50 anys i més
El president del Centre excursionista, convida a tots els socis el proper dia 26 de novembre, a les
12 del migdia, a la sala d’actes del Centre, a l’homenatge a les persones que, ininterrompudament, són socis de l’entitat des de fa més de 50 anys.
Vine a fer que aquest dia sigui un homenatge a totes les persones que, juntament amb moltes
altres, i que per diferentes raons no ens poden acompanyar, han fet que el Centre hagi arribat
al 2011 i més enllà.
Us hi esperem.
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Resum d’activitats

MES D’ OCTUBRE
Diumenge 9

Visites guiades «Conèixer el Pla de l’Estany»

ST ANDREU DEL TERRI I RAVÓS DEL TERRI
Diumenge 16

CAMINAR I TREBALLAR A ROCACORBA Jornada de treball, manteniment del camí de Rocacorba. Pujada a
peu pel camí, per a qui vulgui caminar. Dinar comunitari per tots els
que vulguin. - Secció bojos pel podall -

Caminada

Caminada entre la Platja de Castell i les Cales de Palafrugell. Colla
del Pa Sucat amb Oli

24 FIRA DEL COP D’UILL INFANTIL

A la Plaça Major, per a nenes i nens fins a 14 anys -Secció de Filatèlia-

Divendres 28

Fotografies submarines de Filipines: Dumaguete i Puerto Galera.
En Joan Pau Casez farà una projecció de fotografies.

PROJECCIÓ DE DIAPOSITIVES

MES De NOVEMBRE
Diumenge 6

A Sant Aniol hi tenim molta feina!!! Ens cal mantenir i millorar
l’entorn, els camí d’accés, les passeres de la riera. - Secció excursionisme clàssic –

Dissabte 12

Sortida conjunta amb els companys i companyes d’Astrobanyoles. “Agrupació d’astronomia i ciència del Pla de l’Estany”. L a sortida té lloc a la
zona volcànica de la Garrotxa. - Secció excursionisme clàssic -

Dissabte 12 i diumenge 13

EL CAMÍ DELS AMICS DE SANT ANIOL

Travessia: Sadernes- Sant Llorenç de Cerdans- Arles sur Tech. Activitat programada pels Amics de Sant Aniol d’Aguja( Terra Aspra- Peu
Alegre i C.E. Banyoles) - Secció excursionisme clàssic -

Diumenge 13

Visites guiades «Conèixer el Pla de l’Estany»

Divendres 18

KILIMANJARO 2011. Els nostres amics, en Josep Lloveras, Lluís LLoveras, Pere Sarquella, Rafel Sarquella i Josep Sarquella, ens explicaran
el seu viatge a l’Àfrica i l’ascensió al Kilimanjaro

JORNADA DE TREBALL A SANT ANIOL
SETMANA DE LA CIÈNCIA

PEDRINYÀ

PROJECCIÓ DE DIAPOSITIVES
Diumenge 20

CASTANYADA I EXCURSIÓ

Primera sortida d’hivern serà per la comarca - Colla del Pa Sucat
amb Oli-

ASSEMBLEA DELS AMICS DE SANT
ANIOL D’AGUJA

Els Amics de Sant Aniol es retroben a Sant Aniol per a portar a terme
la seva primera assemblea ordinària. – Amics de Sant Aniol -

MES DE DESEMBRE
Diumenge 4

Sortida a l’Alta Garrotxa - Secció excursionisme clàssic -

Diumenge 11

Visites guiades «Conèixer el Pla de l’Estany»

MARTANYÀ
BANYOLES

Dissabte 17 i diumenge 18

PESSEBRE BIVAC AL PUIG DE
BASSEGODA
PESSEBRE AL BASSEGODA
30 Centre Excursionista de Banyoles

Tradicional sortida on participen totes les seccions del Centre. - Secció excursionisme clàssic Una de clàssica: portarem el pessebre al Bassegoda, amb bivac al
cim. - Colla del Pa Sucat amb Oli-

Capella de la Mare de Déu
de la Font

Situada als afores del veïnat de la Farrès. Documentada en el segle XIV. Va
patir destrosses en els terratrèmols
del segle XV. Sembla que el porxo
s’havia construït per donar aixopluc
als pelegrins. Val la pena arribar-se
fins al paratge on es troba la font de
la Mare de Déu, no gaire lluny de la
capella.

a Esponellà

La Farrès
Capella
Melianta

a Banyoles

Font

Núm. 444 31

Herba tendra. Foto: Jaume Vilalta

