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Per la zona volcànica de la Garrotxa
Foto: Joan Anton Abellan

Muntanyes del Canigó,
fresques són i regalades....
Quan sents sonar el despertador a les 8 del matí
d’un dissabte, ja et lleves sabent que aniràs a fer
una cosa que realment t’agrada o et motiva i que
serà un dia especial.
El cap de setmana del 15 i 16 d’octubre una
expedició prepara la motxilla per dirigir-se cap
al Canigó (en francès Canigou) i fugir així de la
feixuga però divertida construcció de la barraka del Centre. Després de travessar la frontera i
endinsar-nos al país veí, arribem al nostre camp
base: el refugi de Marialles (1718m.) i els de la
secció vertical aprofiten el dia per anar a escalar
i catar les roques de la zona. Els altres aprofitem
per preparar el refugi i per conèixer la zona ,que
està preciosa amb el verd fosc dels pins i amb
el rastre de l’inici de la tardor. Castanyes, llenya
i somnis de bolets ens ocupen la tarda. Quan el
fred comença a arribar, ens refugiem vora el foc
tot menjant les castanyes i carn a la brasa amb
verdures escalivades (això és vida!). Jo ja noto
un zumzumeig a la panxa mentre vaig pensant
que el diumenge es presenta dur i intens.
El diumenge arriba en un moment i alguns s’aixequen notant que la ratafia és més dura l’endemà que la nit prèvia (millor no dir noms!).
Endrecem, esmorzem ben d’hora i ens preparem per començar la caminada. Ja des de bon
principi veiem que serà un camí molt transitat
d’excursionistes i ben aviat entendré el per què.
El GR-10 comença força planer i, un cop arribats
a la Cabanya d’Aragó (1.40 h aproximadament),
s’enfila a poc a poc. Encara no podem veure el

cim i he de dir que m’impaciento una mica però
el paisatge i el sol que ens està acompanyant ho
compensen gratament. Es veuen tots els verds
dels Plans del Cadí i això és un espectacle brutal. A partir de la Font Nostre (2.30 h) ja veiem el
cim i les forces, que de mica en mica han anat
flaquejant, tornen a brollar. Ens espera, des del
meu punt de vista, la part més dura perquè el
camí et fa seguir, per un corriol pedregós, tota la
vessant de la muntanya, sortejant roques grans
i força carregoses. El camí no té cap pèrdua i,
un cop passada l’escletxa de Durier, només queden uns metres per arribar a l’ascensió final. Es
tracta d’uns 100 metres de xemeneia (tot i que
més aviat és com una escala de gegant) que ens
porta al cim de la muntanya, a 2.784 m. Aquesta
part és assequible però cal estar molt atent dels
passos i de les marques grogues per evitar possibles entrebancs. L’arribada a dalt és magnífica i
amb unes vistes impressionants que arriben fins
a casa nostra.
És una excursió assequible, llarga (unes 7.00 h
en total) i agraïda per fer a totes les edats amb
un estat de forma que sigui mitjanament bo. No
hi ha problemes amb l’aigua perquè hi ha fonts
i riu al llarg del GR i, si trobes un dia assolellat,
pots ser molt afortunat perquè tindràs unes vistes impressionants des del cim cap al Mediterrani i als Pirineus. El Canigó té el valor afegit de
ser una de les muntanyes més emblemàtiques i,
des del meu punt de vista, no et deixa indiferent!
Meritxell Dilmé

secció BAR-VER-tical
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Chamonix
Hi havia molta gent i era com una festa. Algunes
persones cap aquí i altres cap allà, formant grupets, xerrant entre elles.

Alguns han vingut amb els seus estris: el piolet,
els claus, un tros de corda...

Era un dia de primers de juliol, cap al migdia.
El cel era clar i encara es podia passejar sense
massa calor per aquells passadissos atapeïts de
gent. L’ambient era agradable i les muntanyes,
plenes de neu, brillaven a l’horitzó.

Altres no han pogut venir, però han deixat constància de la seva solidaritat i han enviat una petita ressenya excusant-se per no estar aquí: Sóc
al pilar nord del Dru, no m’espereu!... Jo estic a
la glacera de la Brenva... Jo a l’agulla de Peuteray... Jo estic baixant del Dôme de Gouter...

Vàrem anar caminant lentament i en silenci,
mirant de no molestar. Em va agradar la seva
companyia i les seves mirades de comprensió.

Déu n’hi do quants han excusat la seva absència! Si tots haguessin vingut, això estaria molt
més ple.

Què hi feien tots allà ?

També veiem en Roger Frisó-Roche, l’autor dels
llibres “El primer de la corda” i “Esquerda a la
glacera” i que de més joves havíem llegit mil i
una vergades. Està envoltat d’altra gent i segurament els està explicant projectes futurs, potser
altre cop cap al Sàhara o un altre llibre...

Anant caminant reconeixem en Simond, i a mi
em fa pensar amb els meus grampons “Simond
Makalu” que uns dies abans vaig fer servir al
Mont Rosa. Són de l’any de la picor, però encara
funcionen.
Més endavant trobem en Lachenal, que sembla
buscar al seu amic de tota la vida, en Terray,
però me n’adono que m’equivoco i veig que estan més units que mai. Ara és per sempre més.
No els separa ni un tram de corda!.
He llegit tantes coses d’ells... M’emociono !
També penso amb el “plomes” de la Dolors, un
model “Terray” que ja té molts anys. Actualment
els nous materials l’han arraconat dins l’armari,
d’on pràcticament no en surt mai.

No volem molestar més i fem via cap a la porta.
Encara trobem la Carina, aquella nena petita...,
la del Mont Blanc..., que ens somriu.
Ja quasi al llindar algú ens diu:
“Torneu aviat, però no per quedar-vos. Adéu”
I dissimulant m’eixugo una llàgrima que em rodola galta avall.
Joan Coll Comerma

Cementiri de Chamonix
2 de juliol del 2011
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De Banyoles a la Franja de Ponent

Presentació d’una travessia de llarga distància
La Secció d’Excursionisme Clàssic del Centre Ex-

conclusió que els excursionistes fets amb aquest

cursionista de Banyoles us volem donar a conèi-

motlle s’acaben. Parlant clar, som una espècie

xer un projecte que, pel seu caràcter especial,

en perill d’extinció. Aquesta sentència ens fa ar-

bé es val una presentació. Primer de tot esmen-

ribar a l’última raó, que és la que ens convenç

tar que l’organització serà conjunta amb una en-

més: junts farem més pinya i ens ho passarem

titat amiga com és el Centre Excursionista d’Olot.

més bé encara. Que seria el mateix que dir: com

Els companys garrotxins ja porten anys que van

més serem, més riurem!

realitzant excursions de tipus travessia de llarga distància. Així doncs, han completat cicles
ben atractius com: “D’Olot al Pedraforca” “Del
Cap de Creus a la Pica d’Estats”. Per anomenar els més destacats. Alguns dels participants
d’aquestes travessies són també membres del
C.E. Banyoles i segurament ha estat aquest el
motiu que, des de la nostra Secció, se’ns hagi
acudit una travessia semblant. No estem presentant cap mena de plagi ni molt menys perquè

Amb l’entitat garrotxina ja fa anys que estem
organitzant activitats conjuntes, per tant no és
cap novetat aquesta relació en aquesta nova fita.
Dins l’àmbit de la nostra entitat s’ha d’esmentar que segurament mai s’ha dut a terme una
travessia d’aquestes característiques. Per això
demanarem la col·laboració de tota la gent de
la secció d’excursionisme per tal de repartir més
la feina.

creiem que la idea de l’itinerari que hem pensat

La idea principal d’aquesta travessia, en part,

és prou original. Volem anar de Banyoles a les

és la mateixa que tenim en cadascuna de les

terres de la Franja de Ponent.

nostres excursions: gaudir de la muntanya i

Asseguts a l’entorn d’una taula, plena de bon
menjar i bon vi i amb els bons companys d’Olot,
comentem la idea. De seguida ho tenim clar:
estaria molt bé portar-la conjuntament. Les raons són vàries i més que convincents. Per una
banda ens podrem repartir més la feina i coneixements, s’ha de tenir en compte que hi haurà
moltes etapes. Segonament el tema logístic, com
pot ser la contractació dels autocars, sempre
podran sortir més econòmics si som més colla.
Abans d’arribar a l’última raó tenim una sèrie de
reflexions.

conèixer país. La fita que ens hem proposat és
la Franja de Ponent, aquesta terra de transició
pel que fa a la parla catalana. Això vol dir que,
com a mínim, haurem de travessar la Noguera
Ribagorçana. I aquest magnífic riu es troba ben
lluny de casa. No tenim cap camí estudiat ni
tampoc les etapes determinades. Creiem que ja
les anirem encaminant a mesura que anem fent
camí, que es presentin els nous butlletins i que
es vagin trobant dates adients. Sí que ens hem
marcat una línia, i ja mai tan ben dit, perquè
serà traçada vers el lloc cap on s’amaga el sol.
Seguirem direcció ponent. Serà una referència,

Ens considerem excursionistes clàssics. Això vol

però això no vol dir que fem desviacions amunt

dir que exercim la veritable essència dels pri-

o avall si veiem que hi ha punts d’interès que no

mers excursionistes. O sigui, des de les nostres

podem deixar de banda. Malgrat aquesta man-

entitats, organitzem sortides per tal de donar a

ca d’un estudi acurat del nostre camí a seguir,

conèixer la muntanya obertament. Arribem a la

ens hem proposat a mantenir-los entre els dos
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Congost de Mont-rebei i la Noguera Ribagorçana.Línia de la Franja de Ponent

paral·lels que es troben Olot i Banyoles (46.50 al
46.75). Ens mantindrem dintre aquesta latitud.
Una proposta: obriu un mapa físic de Catalunya, assenyaleu Olot i Banyoles i aneu seguint
d’est a oest, traceu una línia horitzontal. Anireu
trobant llocs que us cridaran molt l’atenció: Rocacorba, Finestres, Puigsacalm, Lluçanès, Serra
de Picancel, Serra de Busa, Serra d’Aubenç i el
Montsec. Per citar unes quantes referències que
possiblement trepitjarem. Per tant l’interès és
gran i per això emprendrem la caminada amb il·
lusió de completar-la. L’inici serà el 29 de gener
des del mateix local del Centre. Sortir de casa
per anar lluny. Una etapa que ens portarà a Mieres. Pel proper butlletí de primavera ja tenim
pensada la segona etapa, que travessarà la Serra
de Finestres i ens deixarà a Sant Feliu de Pallerols. A l’estiu quedarà interrompuda per la calor
i a la tardor ja trobareu més camí pensat. Així
doncs, anireu trobant informació més detallada
a cada butlletí.

Desitgem que la nova proposta us faci peça. Us
engresquem a fer camí plegats. Animeu-vos a
descobrir el camí que porta cap a la posta de sol.

Secció d’Excursionisme Clàssic

Coordinadors: Narcís Puigvert, Quim Arades,
Kim Agustí, Josep Espunya i Quim Oliver “xari”
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Sant Aniol d’Aguja
Un nou xiprer a Sant Aniol d’Aguja
que fa uns dos metres d’alçada, i van pujar-lo a
Sant Aniol. Era a la tarda i van tenir el temps just
de plantar-lo abans no els caigués la fosca. Van
baixar de fosc escoltant la forta remor de la riera.
Missió complerta!!

Els dos xiprers i l’antiga façana de l’ermira
(Primers del s. XX)

Tal i com explica el secretari en el resum de
l’assemblea dels Amics de Sant Aniol, aquesta
reunió es va haver de fer Montagut per culpa de
les pluges.
La idea era fer-la a Sant Aniol i, per celebrar l’any
just de la nostra constitució com a Associació
d’Associacions, plantar un xiprer commemoratiu. No va poder ser.
Però no vam tardar gaires dies a portar-lo al seu
destí. El dimecres següent, dia 23 de novembre
de 2011, un petit escamot de voluntaris van
complir la gesta. Van carregar el xiprer a coll,

Aquest nou xiprer a Sant Aniol, ha estat plantat
a prop del lloc on ja n’hi havia hagut un altre
i que va viure durant molts anys. Es tracta de
recuperar la vella imatge d’hospitalitat amb dos
xiprers a davant l’ermita de Sant Aniol. Un, el del
costat esquerre(mirant l’ermita des del davant)
encara existeix si bé no gaudeix de massa salut.
Ara tindrà companyia, un nou company ple de
vida i joventut. Que creixerà a poc a poc però
amb constància. Així mateix, confiem nosaltres
d’aconseguir els nostres projectes a Sant Aniol.
El nou xiprer també forma part de les nostres
il·lusions. Que visqui per molts anys!!
Amics de Sant Aniol d’Aguja
EL NOU XIPRER A SANT ANIOL D’AGUJA HA
ESTAT UNA DONACIÓ DE

9 JARDÍ

DE BANYOLES, A QUI AGRAÏM LA SEVA
COL·LABORACIÓ.
MOLTES GRÀCIES!!

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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Un concert per Sant Aniol
Les entitats que conformen els Amics de Sant
Aniol estan dintre el món de l’excursionisme i
la cultura. Així, doncs, sempre hem organitzat
activitats en aquest sentit. Des que , ara fa un
any, ens vam constituir com una Associació vam
proposar-nos d’organitzar algunes activitats que
ajudessin a recaptar fons econòmics per a la rehabilitació del refugi de Sant Aniol. Sempre deixant clar, de bones a primeres, que en el preu de
l’excursió hi havia afegida aquesta col·laboració.
S’han dut a terme: la travessia del Pont de Llierca a Can Gustí, l’excursió i club de Lectura de
“la Punyalada”, la pujada al Martanyà. I s’ha de
dir que la resposta ha estat prou notòria. No cal
dir que la recaptació obtinguda amb iniciatives
com aquesta és mínima però suficient perquè
ens permeti iniciar tràmits i mantenir les nostres
activitats a l’entorn de Sant Aniol. Estem convençuts que tots els grans de sorra seran necessaris
a l’hora d’aconseguir el nostre projecte.
Seguint aquesta línia us presentem un acte que
ja es pot considerar més important perquè ens
sembla que pot tenir més ressò. Hem organitzat
un concert a Sadernes gràcies a la gentilesa del
taflic! Del concert que presenten ens han arribat
molt bones referències i us el recomanem. Ens
fa molta il·lusió poder realitzar un acte cultural
d’aquestes característiques i més encara, dins

del romànic de Santa Cecília de Sadernes. A
més la nostra idea és poder fer el mateix a Sant
Llorenç de Cerdans i Banyoles dintre aquest any.
Però això ja dependrà de la disponibilitat de dates. De moment no us perdeu aquest concert i,
en tot cas, ja veureu que llavors repetireu! Tot
seguit la presentació del grup.
Presentació de Taflic!
Taflic! és un grup infantil que va néixer l’any
2010 al Far d’Empordà i que se centra en el treball de cançons del nostre país: des de tradicionals i populars fins a temes folk, de cantautors
o de pop-rock en català. No és una coral infantil
com les que coneixem: canten sense director
visible, amb acompanyament instrumental i en
moviment gairebé constant. Taflic! està format
per una quinzena de nois i noies que dirigeix
el banyolí Albert Massip, també a la guitarra,
acompanyats de pianista, contrabaixista i percussionista.
Agraïments
El nostre agraïment als nois i noies de Taflic!
Els músics que els acompanyen i, sobretot, al
seu director Albert Massip. Així mateix agraïm la
col·laboració de la Parròquia de Sadernes, Ajuntament de Sales de Llierca i Consorci de l’Alta
Garrotxa.

Concert de

TAFLIC!

Diumenge dia 22
de gener de 2012

Hora: A les 11,30 del matí
Lloc: Església de Santa Cecília de Sadernes
Preu: 10 euros (en benefici del refugi de Sant Aniol d’Aguja)
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Nous amics i amigues de Sant Aniol
Aradas Palomé Joaquim

Constans Vilar Clara

Badosa Vilar Mercè

Constans Vilar Coral

Camos Plana Moises

Cortada Colomer Tomàs

Carreras Jordi

Gratacos Pruja Mº Antonia

Caubet Gemma

Pagès Oller Josep

Coll Hugas Anna
Constans Nierga Joan
Constans Vilar Albert
Recordem per ser amic-col·laborador de Sant Aniol es proposa una quota mínima de 10 euros a l’any.
Si us interessa participar en el nostres projecte de rehabilitació del refugi de Sant Aniol poseu-vos en
contacte: C.E.Banyoles 972 575 212 o bé: amicsdesantanioldaguja@gmail.com

Assemblea ordinària
d’Amics de Sant Aniol,
El passat diumenge els Amics de Sant Aniol ens
vam reunir per tal de fer la primera (ah! per cert
ja fa un any que ens vam constituir!!!) assemblea anual. Com molt bé és sabut, l’associació
té la seu a Sant Aniol i per tant era d’esperar
que l’assemblea es celebrés allà... El temps,
una bona carregada de carn, uns quants litres
de vi, el fet de traginar un xiprer d’un parell de
metres i el propi afany de l’humà a tendir a la
comoditat, ens van fer quedar a Montagut! (cosa
completament humana i lògica en vistes dels litres que encara no sabíem i havien de caure).
Allà (i com era d’esperar) vam fer l’assemblea.
Aquesta ens va servir a tots els amics i amigues
per saber l’estat actual de comptes, que s’havien venut tots els números de la loteria (pssssttt!!!
tots sabem que tocarà!!!), que aviat arribarem a
uns 200 socis col·laboradors, que durant l’estiu
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Montagut 20/11/2011

es faran uns camps de treball amb joves de tot
Catalunya, que a partir del 2012 (que per cert,
ni de bon tros s’acaba tot!) es quedarà cada segon diumenge de mes per fer treballs diversos
per aquells verals, que durant aquest any passat
s’han fet moltíssimes activitats i amb un índex
de felicitat realment alt i, finalment, que encara
tenim ganes de fer moltes coses per tal d’assolir
el nostre gran objectiu!. Tot això, però, no hauria
estat possible sense un bon esmorzar (per als
catalans) i dinar (per als francesos) carregat de
moltes rialles i tota la dosi d’amistat que necessita una gent que durant l’any i de manera desinteressada es reuneixen per poder tornar a veure
el refugi dempeus! Salut i fins el segon diumenge
de gener!
Albert Corominas i Carles

Secretari

VI Travessia de Banyoles a Olot
Ruta del telègraf òptic

Les tres torres de la línia del telègraf òptic militar,
construïda el 1848 i abandonada només catorze
anys més tard, són les fites de la sisena edició
de la travessia de Banyoles a Olot. Farem part
del recorregut per l’antic camí ral de ferradura,
substituït fa una centúria per la moderna carretera, oberta la segona dècada del segle passat i
que encara avui dia dóna servei entre les dues
comarques. Aquell deixava de costat el poble
de Mieres per seguir un traçat molt més directe, gairebé oblidat però ideal per a una travessia
prou llarga i amb continus repetjons.
Aquesta caminada havia estat programada per
primer cop el 14 de març de 2010. Setmanes
abans diferents colles, de Banyoles, Mieres i Olot,
havíem estassat els trams de camí que eren intransitables. Tot era a punt, però el dia 8 va caure
una impressionant nevada, que va cobrir les dues
comarques i malmetre els boscos del Pla de l’Estany. Bona part de la feina feta se’n va anar en
orris. La travessia es va convertir en una ascensió
a la torre del Croscat i el castell de Colltort des
de Sant Cristòfol les Fonts, amb un pam i mig de
neu en bona part de l’itinerari, i la ruta del telègraf
òptic es va ajornar fins a l’any següent.
Diumenge, 13 de març de 2011. A les set del
matí ens concentrem a la vora de l’estany del
Vilar. Tot i la treva que ens concedeix la llevantada només som 29 de colla, menys de la meitat
que en anteriors edicions de la travessia. Abans
d’encetar el recorregut ens fan saber que l’aigua caiguda el dia abans ha tornat completament impracticable part del camí entre Santa
Maria de Porqueres i la Creu de Rodeja. Hem
de neutralitzar aquest tram de l’itinerari, estassat
en dues ocasions per permetre el nostre pas, i
seguir amb autocar fins més enllà del salt del

Matxo. La meteorologia ens ha tornat a jugar una
mala passada.
A dos quarts de vuit comencem a caminar a la
Creu de Rodeja (254 m.), collet partioner entre
les conques del Ter i del Fluvià i lloc de pas de la
carretera de Mieres. Sota un cel sense un núvol
anem a la casa de Rodeja, imponent edifici que
comença a mostrar els efectes de l’abandó. Al
seu costat baixem a travessar la riera, que rep el
nom de la casa i també el de Merdançà; malgrat
el seu cabal la podem saltar, però no ens podem
lliurar amb la mateixa facilitat del fangueig en
què s’ha convertit un camí netejat poques setmanes abans pels companys de Banyoles. Pugem per les Saleres i seguim cap a Can Ginestar,
assolellada pairalia amb capella pròpia. Més enllà ens enfilem per una pista, que ens condueix
al caire de la muntanya, i completem l’ascensió
a la primera torre per un pendent corriol.
La torre de Can Ginestar (488 m.) fou bastida a
la punta d’un serrat molt dominant, però actualment és envoltada d’un bosc de pins que només
respecten una esplèndida balconada sobre Banyoles, l’estany, Sant Patllari i Rocacorba. Endevinar la continuació de la línia del telègraf i del
nostre itinerari és del tot impossible. El matí és
esplèndid i esmorzem al costat de la torre.
Després de l’àpat tornem sobre les nostres passes i encetem un ferm i relliscós descens per
corriols i pistes, que ens porten al quintà de Can
Coma Petit i l’església de Santa Quitèria o Sant
Martí de Campmajor, edifici del segle XVIII que
conserva l’absis, la base del campanar i la portalada de la primitiva construcció d’estil romànic.
Allà rebem acurades explicacions sobre el temple, la festa que s’hi celebra el 22 de maig i les
coques de Santa Quitèria.
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Des de l’església baixem per camí cap al molí
de Sant Miquel, bastit a la vora del cabalós riu
Tort i al costat de la carretera del Collell. Travessem el riu pel pont de la carretera i pugem a
Sant Miquel de Campmajor, nucli que dóna nom
a un extens municipi de poblament disseminat
i caire plenament rural. L’església parroquial és
una construcció d’estil barroc de tres naus, amb
capçalera triabsidal romànica a llevant, de principis del segle XII tot i que molt restaurada; hi
dediquem una detinguda visita.
Sortim de Sant Miquel per l’antic camí carreter
de Mieres, que voreja camps de conreu i s’endinsa en la valleta del rec del Pla de la Vinya. Més
enllà ens enfilem al Crous, masia convertida en
casa de colònies. Hi fem una breu aturada per
beure i contemplar la nostra propera fita, la torre
de Can Badia. Tot seguit baixem cap al clot del
torrent Fondo, habitualment eixut però convertit
per la pluja del dissabte en un veritable riuet. El
camí és completament intransitable i hem d’escollir entre trepitjar els esbarzers dels marges o
fugir cap a l’estassada d’una línia elèctrica. Al
capdavall anem a parar a la vora del Merdançà,
riu molt més cabalós que de costum. No hi ha
pont ni passeres i hem d’optar entre fer un atrevit salt o anar directament de peus a l’aigua. Un
cop tothom s’ha tornat a calçar, travessem una
extensa plana de conreu en direcció a la Coromina, masia ruïnosa, i la carretera del Torn.
L’antic camí ral de ferradura de Banyoles a Olot,
també camí ramader, ens permet continuar cap
el coll d’Arques i el rec de Ca l’Americana, que
creuem per un pontarró. Cèsar August Torras,
en la seva guia Comarca d’Olot, publicada l’any
1910, encara parla d’aquest traçat en descriure
l’itinerari de Santa Pau a Banyoles, però sense
donar-ne massa detalls. Devia ser un vial molt
ample, freqüentat i de bon seguir. Més enllà del
rec continuem cap a l’Hostal Nou, trepitjant un
tram del camí estassat dies abans. Ens aturem
10 Centre Excursionista de Banyoles

uns minuts a la masia i seguim cap a Can Roure,
però abans d’arribar a la casa escollim un camí
enfangat que ens condueix a la carretera d’Olot.
La travessem a la vora de la pedrera d’en Roure i
anem al dipòsit d’aigua. Allà ens espera un magnífic aperitiu, que farà més passadora la pujada
que ens espera.
Un bon camí s’enfila des del dipòsit cap al collet
d’en Roure. Més enllà seguim el fressat corriol
carener, que ens porta al collet de Llops i l’emboscat cim coronat per la torre de Can Badia
(688 m.), segona gran fita de la jornada. La torre
és ruïnosa i un atapeït alzinar impedeix contemplar el que devia ser un esplèndid panorama.
Què hi farem!
Des de la torre baixem per un caminot i antigues
pistes, molt relliscoses, fins a la vora de Can Badia
i les seves instal·lacions ramaderes. Són les tres
tocades, hora de dinar; fem l’àpat als peus d’un
grup d’alzines, a la vora de les assolellades i florides pastures i ben a prop del ramat de vaques.
A un quart de cinc tornem al nostre itinerari, que
a partir d’ara no serà inèdit; seguirem el camí
de Mieres a Santa Pau i repetirem per tant el de
fa tres anys. Baixem a la creu del Coronel i ens
enfilem al collet dels Arcs o de les Tres Creus.
Més enllà voregem el camp de la Planadamunt,
just al costat del veritable traçat del camí, que
és completament tapat d’esbarzers. Seguim per
carretera cap a la Planadavall i tornem al camí
vell per pujar al santuari dels Arcs. Allà ens esperen cava fresc, cafès i alguna copeta. El cel
s’ha tornat gris i amenaçador, però no arribarà
a ploure.
Sortim dels Arcs pel camí de la Bellaguarda i
seguim cap a l’oratori de la Verge, el Pujol, extraordinari mirador de la vila de Santa Pau i la vall
de Sant Martí, el pont d’Instints, bastit sobre el
cabalós rec del veïnat de Can Font, i el veïnat de
les Cases Noves. Els camins enfangats del matí

Participants a la VI travessia

ja són part dels records i el cel torna a ser ben

carretera. Passem per sobre de l’emplaçament

serè. El portal de Mar ens dóna accés a la Vila

de l’antic hostal de Santa Llúcia, anorreat en

Vella de Santa Pau, que en aquesta ocasió tra-

eixamplar el modern vial, i deixem a l’esquerra

vessem sense perdre massa temps. Ens queda

les restes d’un oratori dedicat a Sant Miquel.

molt camí per fer!

Trobem els aparcaments del volcà de Santa

Pocs minuts abans de les sis de la tarda sortim
del firal dels Bous; baixem a la placeta de Sant
Roc, anem a trobar la carretera d’Olot i la voregem per un bon camí de terra fins a la urbanització puig de Mar. Més enllà caminem per fora

Margarida pràcticament buits, senyal inequívoc
que es fa tard, però seguim cap a Coll de Caselles i els peus del Croscat sense por a la foscor.
Deixem de costat el modern veïnat que envolta
Can Xel i anem a cercar el fressat corriol que

de la tanca de la pròpia carretera. Deixem de

s’enfila pel costerut llavi meridional de l’enor-

costat el monumental oratori dedicat a Sant Cos-

me cràter principal del Croscat. Al capdamunt

me i Sant Damià, materialment cobert de rome-

trobem la tercera torre telegràfica (789 m.), la

gueres, i també dues masies, la Coromina i Can

més mal conservada de totes tres. Com les an-

Casals, mentre faldegem el volcà de puig de Mar

teriors és envoltada d’un atapeït alzinar, però la

i la muntanya de Pedra Agudes. Aviat arribem a

monumental gredera ha creat un espectacular

Santa Llúcia de Trenteres, capella restaurada a

mirador sobre el pla de Maçandell. És un quart

finals del segle XIX. Centre d’un nombrós veïnat,

de vuit i gaudim de la fosca de la nit sota un cel

el mes de desembre acull un tradicional i molt

ben estelat.

concorregut aplec.

Amb els frontals encesos, baixem per l’altre llavi

Més enllà de l’església seguim cap a dues masi-

del cràter i anem a Cal Pagès. Més enllà seguim

es, Collelldavall i Collelldamunt, sense deixar la

per un bon camí cap a l’àrea de Can Serra (570
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m.), lloc on ens espera pacientment el nostre
autocar. Tothom hi puja sense dubtar-ho ni un
sol moment i donem per acabada la travessia,
a falta d’uns quaranta minuts per arribar a l’olotí
parc de les Móres.
Després d’esperar un any, hem gaudit d’una
magnífica caminada en un dia esplèndid. Ben
mirat, hem estat de sort. A la pluja del dissabte
s’hi afegirà la que caurà dilluns, dimarts i dimecres. A Olot es recolliran fins a 202 mm de precipitació. L’aigua i el fang ens podrien haver arribat
a les orelles!
Kim Agustí

Horaris de la travessia
De la Creu de Rodeja a la torre
de Can Ginestar............................... 1h 07 min.
De la torre a Santa Quitèria, Sant Miquel
de Campmajor, l’Hostal Nou i la torre de
Can Badia . ..................................... 3h 28 min.

De la torre al santuari dels Arcs, Santa Pau,
Santa Llúcia de Trenteres i la torre
del Croscat ..................................... 2h 45 min.
De la torre als aparcaments de
Can Serra ............................................ 42 min.
Total ............................................... 8h 02 min.
Termes municipals de Banyoles, Porqueres, Sant
Miquel de Campmajor, Mieres, Santa Pau i Olot.
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Sant Bernat de Menthon,
patró dels Excursionistes

L’any 923 al Castell de Menthon, situat a l’Oest

sense un refugi que et guardi de les tempestes

del mont Semnoz (Alta Savoia), nasqué Bernat

i de la neu en lloc solitari, aixecà dos monestirs,

de Menthon i des de ben jove s’encén en ell

anomenats “El Gran i el Petit Sant Bernat”, el

l’ideal de portar Crist a tots. Ardiaca de la seu

primer a més de 2500 m. en el Mont Jou i el

d’Aosta, per espai de quaranta anys, s’esmerçà

segon a uns 1500 m. sobre el Colonne Jou. En

amb zel, ensenyant el bon camí, estiu i hivern,

ells varen trobar acolliment la gent que estiu i hi-

lluitant amb les tempestes. Ell que havia corre-

vern travessaven els Alps, a més els seu famosos

gut tantes vegades els espadats vessants de les

gossos amb la bota de licor reconfortant, lligada

altes muntanyes, i que sabia el perill que hi ha

al coll,salvaren moltes vides.
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Morí a l’edat a 85 anys a Novara el 28 de maig
del 1008, canonitzat el 1681 i nomenat patró
dels alpinistes i excursionistes el 1923.
El dia 6 de Juliol de 1952, un grup de sis excursionistes de Banyoles, l’Isidre Palmada, l’Esteve Boschmonar, l’Anton Prat, en Josep Prat,
en Pere Frigola i en Benet Puig, que més tard
fundarien el Centre Excursionista de Banyoles,
assoleixen el Pic de l’Aneto de 3404 m., esmerçant 1 hores i 36 minuts per arribar-hi des del
Refugi de la Renclusa.
Anaven amb pantalons curts i sabates de claus
i per travessar les geleres només disposaven
de un piolet i una corda entre tots. En l’ascens,
unes hores abans d’arribar al Coll de Corones,
de sobte el primer esglai, un d’ells rellisca i el
poden parar uns 25 metres més avall, sort que
anaven encordats. Durant la tornada i amb la
neu ja gelada, eren les tres de la tarda i tenen
un contratemps seriós, un rellisca i baixa congesta avall, un altre el tiba i se l’emporta assegut
a la neu, un altre també rellisca i baixa, un altra
ha clavat el piolet a la neu, però essent glaçada,
salta ell i piolet; la sort i unes roques els varen
salvar. Sans i estalvis, però una mica trasbalsats,
ja en el Refugi de la Renclusa, mediten sobre el
perill que han corregut, i fan la promesa formal
de portar una imatge de Sant Bernat de Menthon al Santuari del Mont.
Posteriorment, ja fundat el C.E.B. i vist el seu èxit
fulgurant ja des del principi, es va voler complir
la promesa feta al Refugi de la Renclusa, i s’encarrega a l’artista banyolí Sr. P.A. Martin, la confecció de l’imatge de Sant Bernat de Menthon,
amb fusta. Oportunament al Santuari del Mont
s’havien començat les obres de l’altar que posteriorment ocuparia l’esmentada imatge.
El 31 de maig del 1953 tingué lloc el GRAN
APLEC amb l’entronització del Sant.

C.E.B., el Sr. Isidre
Palmada, ”l’esdeveniment fou un exitàs, a les 5 del matí
sortíem de la Plaça
Major més de doscents banyolins amb
autocars;
arribem
a Beuda i es forma
una filera que puja
muntanya amunt,
l’església
plena,
molta lluminària i
devoció, el pare
Marc
beneeix
l’imatge i al formarse la processó (el
Sr. Isidre Palmada) pensa ‘ja som
en paus Mare de
Deu, Sant Bernat
triomfant passeja la mirada pel
Pirineus cercant
més enllà els
pics
alterosos
dels Alps, la
campana repica alegroia - - el
poble canta Sant
Bernat vetlleu per nosaltres”.
Durant molts anys l’Aplec de Sant Bernat de
Menthon es va anar celebrant fins que degut
als avatars de la vida moderna i al progressiu
refredament religiós l’interrompen, però Sant
Bernat no hi està d’acord i dona la senyal que
vol que els excursionistes pensin amb ell, i així
un llenyitó massa acostat crema la seva imatge
parcialment, i el Patronat de la Mare de Deu del
Mont encarrega a l’escultor P.A. Martin la seva
restauració.

Com explica el que fou el primer president del
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imatge del Sant i a les 12 missa solemne a càrrec de Mn. Enric Sala amb la benedicció dels
equips de muntanya amb cant dels goigs. La coral del C.E.B. amb els seus cants dona esplendor
a la cel.lebració, i acabada aquesta col.locació
de la imatge novament a l’altar i concert a dins
de l’església per l’esmentada coral.
A les dues de la tarda i al Pla de Solls, dinar
de germanor amb una assistència nombrosa,
excursionistes, coral i familiars, i finalment Cant
del Adéus i tothom a casa.
Posteriorment i dins del mes de març, s’ha anat
cellebrant l’Aplec, amb acampada, ofici religiós
amb processó i acompanyament de cant coral,
ara fa dos anys es va haver de suspendre degut
a una gran nevada, però l’any passat, el dìa 20
de març, novament l’Aplec es va reprendre i varem poder comptar, per pura coincidència, amb
la coral de Maçanet de la Selva. L’acte va ser
solemne, amb concert al final de la Missa, però
amb un aspecte negatiu, i és que érem quatre
gats, escassíssima assistència d’excursionistes,
sort que a la tarda al Pla de Solls va arribar molt
de jovent que venia d’escalar, i ens varen animar
la festa.

Els dos primers presidents del CEB. Srs. Isidre Palmada i Antón Prat, portant la imatge del Sant en la
processó de l’Aplec del 1953, al Santuari del mont

El 19 de Setembre del 2004, amb motiu de
l’Aplec que es reprèn, es torna a entronitzar la
imatge ja restaurada. El dia abans, dissabte un
nombrós grup d’excursionistes del Centre surt
de Banyoles i porta la imatge del Sant a peu fins
al Pla de Solls a on si fa una acampada, sopar
amb foc de camp amb cants que ressonen i
arriben a dalt del Santuari del Mont. L’endemà
diumenge sortida des del Pla de Solls portant la
14 Centre Excursionista de Banyoles

Enguany està previst la cel·lebració de l’Aplec el
diumenge 25 de Març de 2012 amb el següent
programa:

Dissabte dia 24 de març
Al matí, sortida a peu del local del C.E. fins al Pla
de Solls, tot seguit sopar, foc de camp i acampada.

Diumenge dia 25 de març
A les 10,30h sortida del Pla de Solls direcció
al Santuari
A les 11,30h processó amb el Sant fins al padró, i a les 12h Missa solemne a càrrec de Ms.

Enric Sala amb la benedicció dels estris de muntanya i el cant dels goigs.
A les 14h, al Pla de Solls, dinar de germanor,
jocs de cucanya, xerinola i cançons de muntanya a càrrec dels “Pescadors de Sant Aniol”. Per
últim Cant dels Adéus.

Com veieu una festa amb tradició i ben complerta, us hi esperem a aquest Aplec del patró dels
excursionistes. El proper 25 de març del 2012,
tothom a la Mare de Deu del Mont!!.
Rafel Cuenca I Juncà

Per la zona volcànica
de la Garrotxa
Un any més, i amb aquest ja en van set, el Centre Excursionista de Banyoles va col·laborar amb
les activitats que es duen a terme durant l’anomenada Setmana de la Ciència i, en concret, a
banda de cedir la sala d’actes per dur a terme un
parell de conferències, el dissabte 12 de novembre dirigí una sortida al volcà de Santa Margarida, dins la zona volcànica de la Garrotxa.
I com ja va essent habitual en aquest tipus de
sortides, el lloc de trobada fou, a les vuit del
matí, en un dels aparcaments d’una de les àrees
comercials que hi ha a l’entrada de Banyoles.
Un cop distribuïts els vint i escaig “excursionistes” en els cotxes, enfilàrem la carretera de
Santa Pau, tot passant per Olot, per tal d’evitar
els revolts, fins a arribar a l’aparcament del volcà
de Santa Margarida, on en Joan Surroca – guia
d’aquesta primera parada - ens va donar un seguit d’explicacions, unes sobre sismologia, i en
concret sobre els terratrèmols que l’any 1427
i 1428 assolaren la comarca, i que a Banyoles
foren causa que el monestir de Sant Esteve
quedés mig enrunat, i unes altres sobre vulcanologia, incidint en els diferents tipus d’erupci-

ons que ha patit aquesta zona al llarg de la seva
història, com poden ser les estrombolianes, les
explosives i les mixtes. I per últim ens parlà dels
dos volcans més característics de l’indret: el
Croscat, d’origen estrombolià, i el de Santa Margarida, d’origen mixt.
Un cop acabada aquesta primera explicació, ens
vàrem dirigir cap aquest darrer volcà, tot creuant
un bosc variat de castanyers,alzines i roures, on
els primers rajos de sol, que tímidament s’obrien pas enmig de la boira, ens oferiren un espectacle indescriptible, barreja de llum i color.
Després d’un pujada força empinada pel mig
d’aquest bosc, arribàrem just a l’extrem superior
del conus volcànic, des d’on vam poder contemplar tot el cràter i la petita ermita romànica, que
dóna nom al volcà, enclavada just al mig del prat
i on ens vàrem dirigir a continuació. Situats al
bell mig del cràter en Joan ens impartí una nova
xerrada, primer sobre la formació i composició
de l’indret on ens trobàvem, la seva erupció, els
materials piroclàstics, les “bombes de lava”, ... i
sobretot del seu terra format de greda, producte de les erupcions, i després sobre la vegetació
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El grup a Santa Margarida

que ens envoltava –no ens hem d’oblidar que
enguany, a banda de ser l’any internacional de
la química, també ho és dels boscos –i ens va
fer notar la diferència de vegetació que hi havia
entre la banda solana i l’obaga. Així ens va parlar
de roures, alzines, faigs i molts altres components del món vegetal.
De tornada a l’aparcament, agafàrem de nou els
cotxes i ens vàrem dirigir cap a la segona parada del matí, l’aparcament de la Fageda d’en
Jordà, on ens trobàrem amb la resta de la gent
i amb la segona guia de la jornada, la Dolors
Salvadó, professora de l’IES Josep Brugulat, la
qual, després d’endinsar-nos dins d’aquest meravellós bosc de faigs, ens va donar una nova
xerrada. Aquest és un bosc que es troba assentat damunt d’una de les colades de lava que va
emetre el Croscat, motiu pel qual podem gaudir
d’aquest espectacle botànic en una cota relativament baixa – uns 500 m. - i planera, tret dels
característics “tossols”, unes prominències del
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terreny que poden arribar a assolir els 20 metres d’alçada. Doncs bé, enmig d’aquest indret
la Dolors ens parlà de nou de vulcanologia, i com
no, de botànica. Una xerrada força interessant,
acompanyada d’apunts que repartí entre la cinquantena d’assistents, i que vingué a reforçar i
ampliar, per als que ja havíem fet la primera part
de la sortida, la que ja ens havia fet en Joan.
Per últim, i com a darrera parada, anàrem a visitar la Cooperativa la Fageda, una empresa dedicada a la producció de lactis, principalment iogurts, situada dins la mateixa fageda i que dóna
feina a gent amb discapacitats mentals i/o amb
malalties mentals cròniques.
Bé, he dit que era l’última parada, i m’havia deixat el colofó de la jornada, el dinar a l’Hostal de
Sant Miquel, on, enmig de canelons, peus de
porc i vi negre, vàrem acabar d’arrodonir aquesta matinal.
Joan Anton Abellan

Les nostres seccions
Secció colla de
pa sucat amb oli
GENER
Diumenge 22

de Calella a Aiguablava / Begur
La primera sortida de l’any ens portarà de nou
cap a la Costa Brava, per resseguir-la. Aquest dia
anirem de Calella fins a Aiguablava/Begur.
Passarem per Llafranc, ens enfilarem fins al far
de Sant Sebastià, baixarem pel còrrec de la Pedrosa, passarem per Tamariu, etc
Hora de sortida: a 2/4 de nou del matí, a l’aparcament dels supermercats de Banyoles. Els qui
vinguin des de Girona, a ¼ de nou de matí, a
l’aparcament de Fontajau, i els que hi vulguin
anar directament, cal que siguin a ¼ de 10 a la
platja de Port Bo, a sota les voltes.
Farem dinar de carmanyola. És una sortida apta
per a tothom.

FEBRER
Diumenge 12

Sortida a la neu
Sortida a la neu, amb grampons i piolet. La sortida d’hivern dels grans de la Colla ens portarà
fins a Ull de Ter; el cim, ja el decidirem segons
les condicions de la neu.
Cal, doncs, que contacteu amb el vocal, a
famroure@gmail.com o a 972 239863.

Aquesta sortida no és una passejada, cal dur
material tècnic.

Diumenge 19

d’Aiguablava / Begur A PALS
Aquest mes continuem el camí del mes passat:
anirem des d’Aiguablava / Begur fins a la platja
de Pals. Tornarem a descobrir raconades, com
cada mes.
Hora de sortida: a 2/4 de nou del matí, a l’aparcament dels supermercats de Banyoles. Els qui
vinguin des de Girona, a ¼ de nou de matí, a
l’aparcament de Fontajau.
Farem dinar de carmanyola. És una sortida apta
per a tothom.

MARÇ
Diumenge 11

sortida Pals, Begur I Estartit
Una sortida de sorra: aquest mes anirem des del
començament de la platja de Pals, a tocar Begur, fins a l’Estartit; caldrà, doncs, passejar per
la primera llarga platja de sorra de la travessa de
la Costa Brava.
Un dels punts emblemàtics de la sortida serà la
travessa del Ter, a la Gola; potser ens haurem de
descalçar, potser caldrà nedar, potser hi haurà
una barca que ens passarà d’una banda a l’altra,
ja ho veurem…
Hora de sortida: a 2/4 de nou del matí, a l’aparcament dels supermercats de Banyoles. Els qui
vinguin des de Girona, a ¼ de nou de matí, a
l’aparcament de Fontajau.
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Farem el dinar de carmanyola. És una sortida
apta per a tothom.

Secció

excursionisme clàssic i Amics
de Sant Aniol d’Aguja
GENER
Diumenge 8

CAMP DE TREBALL A SANT ANIOL
D’AGUJA

uns anys ens ha de portar a la riba dreta de la
Noguera Ribagorçana. El nostre camí, en línies
generals, estarà orientat sempre cap a on s’amaga el sol.
Projecte conjunt: Centre Excursionista de Banyoles i Centre Excursionista d’Olot.
Itinerari: Banyoles ( Plaça del Teatre)- Font Pudosa- Can LLapart- Pujarnol- St. Nicolau- collet
de Portelles- collet de Trentinyà- collet de Bastarra- El Freixa- Mieres. Vocals: Narcís Puigvert,
Quim Arades i Quim Oliver “xari”.
Cal apuntar-vos a la secretaria del Centre.
Preu de l’autocar: 8 euros.

FEBRER
Diumenge 12

Els Amics de Sant Aniol d’Aguja ens hem proposat de fixar un diumenge al mes per a anar a
treballar a Sant Aniol. Aquest serà el segon diumenge de cada mes. El lloc i punt de trobada,
a les 7 del matí a Ca la Nita de Montagut (Cal
Flequer, davant l’església). Esmorzar i dinar de
motxilla.

CAMP DE TREBALL A SANT ANIOL
D’AGUJA

Diumenge 22

Diumenge 19

CONCERT de “TAFLIC!” A SADERNES

FESTA DE L’ÓS A SANT LLORENÇ DE
CERDANS

A les 11,30 del mati , a l’església de Santa Cecília de Sadernes, celebrarem aquest concert que
anirà a càrrec de Taflic!, un grup infantil amb
acompanyament instrumental.
Entrada: 10 euros. Tots els beneficis obtinguts
amb aquest concert aniran destinats a la rehabilitació del Refugi de Sant Aniol d’Aguja. Us hi
esperem! Col·laboreu! Gràcies.

Diumenge 29

DE BANYOLES A LA FRANJA DE PONENT
1a etapa: de Banyoles a Mieres.
Iniciem aquesta llarga travessia, que d’aquí a
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Segon diumenge de treball d’aquest nou any.
Recordeu: lloc i punt de trobada, a les 7 del matí
a Ca la Nita de Montagut (Cal Flequer, davant
l’església). Esmorzar i dinar de motxilla.

Us informem d’aquesta festa que se celebra a
la vila de Sant Llorenç de Cerdans, a l’Alt Vallespir. Es tracta d’una tradició ancestral molt
estimada per la gent del poble. Una festa molt
interessant que en esl últims anys ha guanyat
ressò i que també es fa a Arles de Tec i Prats de
Molló. S’està pensant a fer un grup del Centre
per anar-hi. Fins i tot en la possibilitat de fer travessia a peu el dissabte i quedar-nos-hi a dormir.
Però això només són idees que es concretaran
quan s’acosti la data. Tindreu més informació en
les setmanes prèvies. Us la passarem via correu
electrònic o bé truqueu a secretaria.

Diumenge 26

Diumenge 18

SERRA DEL TOIX i MONTPETIT

VII TRAVESSIA D’OLOT a BANYOLES

Ja és tradicional que els companys de Besalú,
en Quim Roura i en Josep Gómez, ens preparin
una excursió. Enguany ens presenten un itinerari que ens ha de portar cap a un cim ben poc
trepitjat de l’Alta Garrotxa: el Montpetit. Excursió
de tot el dia.
Itinerari: Can Bundanci (284m)- els Gorgs- les cabanes de l’Oliva (Oliva Gigerta)- coll de Rodoredacoll Sapell- Montpetit (898m)- castell de Montpetit
o de Toralles- Sant Martí de Toralles (s.XII)- el Mercer- serra del Toix- Can Malcasat- Can Bundanci.
Guies: Quim Roura i Josep Gómez.

Sortida conjunta del Centre Excursionista d’Olot,
Centre Excursionista de Banyoles i l’Associació
d’Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de
Mieres.
Comencem la quarta volta de les travessies
d’Olot a Banyoles i viceversa. Sempre procurant
que l’itinerari sigui el màxim de diferent a edicions anteriors. Recordem que es tracta d’una
caminada molt llarga, amb pujades acumulades.
Cal estar entrenat. Hores efectives de marxa:
8h.30 min. Possibilitat d’escurçar la caminada
començant a Batet i acabant a Serinyà. Aviseu
amb antelació per poder fer la reserva d’autocar.
Com a molt tard el dimecres dia 14 de març. Cal
fer la inscripció a la secretaria del Centre.
Itinerari: Olot- font Faja- la Trinitat de Batet- St.
Abdó i St Senén- Sant Julià del Mont- Pruan- collet de Canyelles- coll Salom- sant Josep- puig
de Can Hortós- Serinyà i Banyoles.Vocals: Kim
Agustí- Quim Roura- Quim Oliver “xari”

MARÇ
Diumenge 4

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

Diumenge 11

CAMP DE TREBALL A SANT ANIOL
D’AGUJA
Tercer diumenge de treball d’aquest nou any.
Lloc i punt de trobada, a les 7 del matí a Ca la
Nita de Montagut (Cal Flequer, davant l’església). Esmorzar i dinar de motxilla.Vinga va! Que
els dies ja s’allarguen i podrem fer més feina!

Dissabte 31

TRAVESSIA FINS A LA VALL DE RIU
Es tracta de l’excursió que organitzem cada any,
de manera conjunta, amb els companys de l’associació Terra Aspra de Montagut. El destí és
sempre la vall de Riu i cada any es va canviant el
punt de partida amb la intenció d’aconseguir un
itinerari diferent. Aquesta és la nova proposta.
Itinerari: Oix- Grau d’Escales- el Vaquer- Talaixà- coll de la Balmeta- Balmes d’Uja- Sant Aniol- Coll Roig- el Tumany- camí de la Presa- Can
Agustí de Riu. Guiatge: Pitu Ribas.
Ja veieu que es manté la característica d’un itinerari molt exigent. Per tant cal estar ben acostumat a trescar. Igualment es manté l’opció de
quedar-se a sopar en un hostal de pagès de la
zona. I ens caldrà servei d’autocar. Per tot plegat
us demanem que us apunteu com a molt tard
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el dimecres dia 28 de març a la secretaria del
Centre. Gràcies.

d’entrar a l’interior del pont i conèixer el que fou
l’habitatge de la família del centralista, l’encarregat de la vigilància de la central elèctrica.

Diumenge 25

APLEC DE SANT BERNAT A LA MARE
DE DÉU DEL MONT
Veure programació apart, en la secció d’Aplecs
d’aquest mateix butlletí.

Conèixer el
Pla de l’Estany
15 de gener de 2012

Puigpalter
Recorrerem el nucli de Puigpalter, on tindrem
l’oportunitat de visitar les instal·lacions del Parc
de Bombers i després caminarem fins a l’església de Sant Jaume, una construcció que data del
s. XII i que sempre ha estat lligada al monestir
de Banyoles.

12 de febrer de 2012

11 de març de 2012

Riudellots de la Creu
Coneixerem el nucli de Riudellots de la Creu,
una església que ja apareix citada en un document de l’any 1019. Amb una caminada d’uns
35 minuts arribarem a Palol de Revardit, un dels
tres pobles que formen el municipi, on tindrem
l’ocasió de visitar el castell, una construcció d’arquitectura militar amb orígens al s.XI , on des de
fa temps s’hi estan realitzant importants treballs
de restauració.
NOTA: La informació d’aquestes sortides són una
previsió i les visites poden estar sotmeses a possibles modificacions o canvis que s’anuncien oportunament.

Rocòdrom

Cal Baró d’Esponellà
Visita al poble d’Esponellà per visitar Cal Baró, un
masia del s. XVIII i que ha estat adquirida i restaurada per l’Ajuntament com equipament cultural.
Anirem fins el pont d’Esponellà amb la possibiltat

SALA DE BULDER
L’ampliació de la sala de bulder fa petits passets
per arribar al projecte final. Ja s’han preparat les
parets i el sòl de la sala per aguantar l’estructura
que ve en camí.
Mentrestant els horaris són els mateixos: dilluns i
dimecres de 19.00 a 21.00 i divendres de 18.00
a 20.00. En cas que algun dia no es pugui accedir a la instal·lació, ja es posarà cartell anunciatiu
a l’entrada i a la porta de la sala.

20 Centre Excursionista de Banyoles

ha processos màgics que expliquin la realització
sorprenent d’un fenomen (poseu-li el nom que
vulgueu), no hi ha una loteria còsmica que reparteixi esdeveniments, no hi ha un destí escrit
en pedra i amagat de qualsevol mirada humana.
Allò que anomenem atzar és sols la nostra limitació de preveure totes les baules de la cadena
d’esdeveniments.

CURSOS HIVERN
De cares a aquesta entrada d’any 2012, l’EMCEB té previst fer cursos d’Alpinisme.
Nivell 1 i nivell 2
En breu podreu veure més informació a la pàgina web de l’Escola de Muntanya:
https://sites.google.com/site/escolademuntanyaceb/

EXTRAESCOLARS
Els extraescolars d’escalada de l’EMCEB es realitzen els dimecres i divendres.
Encara queden places per als petits o petites escaladores que desitgin passar-s’ho bé i fer esport
d’una manera diferent.

DONES A LA VERTICAL
Us oferim un relat d’una sortida del grup Dones
a la Vertical d’aquest passat 1 d’agost.

Petita història difícil de casar
Dilluns, Agost 1, 2011
8:54:57 AM
“L’escalada en roca no serà mai la forma més
poètica del muntanyisme, però sens dubte sí
que serà la més autèntica.” (Mauricio Zanolla)
“No hi ha casualitats, hi ha causalitats”, em deia
fa temps una antiga coneixença de Banyoles; i
tot per dir-me que les coses no passen mai perquè si, que sempre hi ha una connexió per les
coses que ens trobem al llarg de la vida. No hi

Tot plegat per començar parlant de sardanes...
(!). Sardanes, sí!!; vaig baixar del cotxe de la
Sílvia al mateix lloc que deu hores abans m’hi
havia recollit: la parada de bus de sant Feliu de
Pallerols. Jo ja sabia que era molt probable que
em trobés amb tota la gentada que es reuneix en
el paratge dels arbres d’en Casals, cada trenta-u
de juliol, per a celebrar l’aplec anual de sardanes.
Suposo que no us deu estranyar, a hores d’ara,
que m’agradin les sardanes, oi!? N’he ballat centenars, des de petit fins a adult, i sempre m’ha
quedat el cuquet de voler-ne ballar, algun cop
a l’any. Dies enrere, però, ja m’havia llegit el
programa de 12 hores seguides en què tres cobles es van passant el testimoni d’interpretació
musical, i del prop de 30 peces que durant tot
el diumenge es ballarien, n’hi havia una que a
hores d’ara ja és llegenda, i a més és la meva
preferida: Somni.
“Causalment” era aquesta peça la que sonava
quan dirigia els meus passos cap a casa, seguint
el riu, carregat amb la corda, la motxilla, l’arnés
que em penjava d’alguna part (no sé quina), el
casc, el llibre de ressenyes; el meu aspecte devia ser pura poesia: brut, suat, amb una capa
de magnesi de cap a peus... Us ho imagineu!?
Vaig arribar al paratge, i em vaig aturar a escoltar aquella melodia que fa tants anys em té el
cor robat; al mig dels arbres una quinzena de
rotllanes seguien la segona tirada de llargs, i
tantíssimes persones més dretes, o assegudes,
escoltaven atentament, o xerraven despreocupadament... . Algunes mirades encuriosides, o
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ben segur desconfiades em resseguien de dalt
a baix, però jo ben quiet allà al mig deixant-me
endur pel Somni...
“Fem realitat un Somni” fou el lema que a l’any
92 reunia a Banyoles la que és encara la sardana
més gran de la història. L’objectiu era encerclar
l’estany, i que una cobla al mig de la superfície
de l’aigua, damunt una plataforma, interpretés
Somni... Al cap i a la fi, la lletra d’aquesta sardana parla de l’estany i de les misterioses goges
d’aigua que a la nit de lluna plena es reuneixen,
tot pentinant-se la llarga cabellera. Poca gent les
ha vistes...
“L’escalada més autèntica no és un esport, sinó
una forma molt profunda de mirar i viure la
vida.” (Andrés Hurtado García)
La jornada, però, la vàrem passar a Ogassa (Ripollès); 4 dones verticals i 2 homes horitzontals
deixaven testimoni de l’estil únic de l’escola d’escalada de Banyoles: moltes bromes, algun acudit, no callar mai!!!!, aconsellar sempre, ocupar el
màxim espai possible, constatar que la majoria
de ressenyes són un clar homenatge a la imperfecció, cridar amb majúscules i negreta tots
i cada un dels passos difícils, enfarinar parets
senceres amb magnesi...
Per primera vegada la proporció de cordes i escaladores es trencava i teníem més material del
que podíem emprar; quantitats ingents de cintes, mosquetons, “maillons” (com coi s’escriu
això!?) dringaven arreu i delataven els nostres
moviments. Discretes parelles d’escaladors arribaven a la nostra alçada i, ... després de decidir
que no valia la pena tornar enrere, feien el cor
fort i ens demanaven (gairebé imploraven) un
pam de paret on posar-se, “una via, per caritat!!!”
El temps, tan incert com la nostra habilitat d’escalar i que fluctua segons l’horòscop, ara amenaçava pluja, ara feia un sol esclatant, ara em
trec roba, ara me’n poso, ara què faig!? Va acabar respectant-nos tot el dia, cosa que és d’agra22 Centre Excursionista de Banyoles

ir després de l’estiu que portem i en particular
la darrera setmana. Els “Frogs” van brillar per la
seva poca utilitat..., però son “tope fardons”!!!!
pensàvem molt endins nostre, malgrat les crítiques constants (pura enveja, sens dubte).
Comiats de vacances, mil projectes de futur, pujarem de nivell !?, menjar alguna cosa..., veure
alguna cervesa. Un cap de setmana més. Pensar en aquest escrit: “A la muntanya s’hi va per
ser lliures. Sense llibertat l’escalada no existeix.”
(Bruno Detassis)
Em cal admetre que associar sardanisme i escalada és molt arriscat..., però si hi pensem fredament ens adonarem que comparteixen quelcom
en comú.
La marginalitat... Després del segle daurat que
és la segona meitat del segle XX, aquesta dansa
es troba en clar declivi, esdevenint quelcom estrany per la resta d’estils musicals o de ball; no
podem negar, tampoc, que l’escalada també és
força marginal, si més no a la majoria de persones els és molt més fàcil entendre el futbol o la
petanca com un esport, però quan els parles de
pujar parets ja et miren amb cara estranyada.
Ambdues expressions pertanyen a un món que
no els entén massa; disposen d’uns codis i uns
llenguatges particulars que els fa semblar quelcom hermètic, tancat, difícil, gairebé excloent.
Totes dues, però, comparteixen un mateix objectiu: que el cos esdevingui expressió de llibertat,
on la natura, l’amor per la terra i la cooperació
són fonamentals...: Mai l’un sense l’altre, aquesta és la llei!
“ai, cor desolat!
Mira la bellesa,
mira la tendresa,
passant pel teu costat.”
(Marina Rossell)
Autor: Jordi Pujol Campistrol
Ogassa.doc

Secció d’aplecs
i acampades
DESEMBRE 2011
Dissabte 17 i diumenge 18

NADAL A LA PLANA DE RIU
Un altre any s’acosta el Nadal i amb ell les neules i turrons, per això us convidem a pujar a la
Plana de Riu a passar un xic de fred per cremar
tots aquest dolços que menjarem. Hi haurà foc
per coure carn i dolços pels més petits.

MARÇ 2012
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APLEC DE SANT BERNAT DE
MENTHON
Un any més ens hem posa’t en contacte amb
el Patronat de la Mare de Déu del Mont per celebrar el tradicional Aplec de St. Bernat. Ofici a
l’Esglèsia i possible arrossada a Sous.

Secció
de Fotografia
Exposició fotogràfica.
La Nostra secció ha organitzat una exposició de
fotografia per aquestes festes de Nadal amb el
tema “El Pla del Estany”, i participaran els membres de la secció, que han volgut col_laborar
amb les seves fotografies. L’exposició estarà ubicada a la sala GALERIA D’ART BANYOLES del
carrer Major, núm. 3. S’ inaugurarà el dia 17 de
desembre a les 8 del vespre i estarà oberta fins
el dia 8 de gener. Hi esteu tots convidats.

Donem les més sinceres gràcies al nostre patrocinador Joaquim Vidal de MAPEL-TAGISA, al Sr
Rafel Cuenca per cedir-nos la sala d’exposicions
i a l’Ajuntament de Banyoles.

Federació Catalana de
Fotografia
Una altra notícia important és que des del dia 15
de novembre del 2011 ja estem donats d’alta a
la Federació Catalana de Fotografia.
La Federació Catalana de Fotografia va néixer el
9 de novembre de 1982 per la necessitat d’adjuntar el treball i l’esforç de les entitats del nostre
país, moltes amb una trajectòria d’anys i altres
acabades de néixer.
Moltes entitats només es desenvolupen dins del
seu àmbit local però amb una vida fotogràfica intensa, sense pensar que els seus treballs poden
ser coneguts a altres poblacions; la Federació
intenta, doncs, ser el mitjà d’agermanament i de
connexió de tots els que tenen com a afició la
fotografia a Catalunya.
Els interessos que ens mouen dins la Federació és difondre i potenciar la fotografia. És amb
aquesta finalitat que ho intentem, amb la difusió
d’una revista trimestral, patrocini de concursos, exposicions, puntuació per obtenir els títols
d’Artista i Mestre de la Federació, cos de jurats
per als concursos amb patrocini, cursos, conferències, assessorament per a l’organització de
concursos i exposicions, tramitació de títols de
la FIAP, organització de mostres catalanes, etc.
Aquí hi trobaràs un llistat d’entitats catalanes,
segur que en tens alguna a la teva població o
alguna de molt propera. Només volem que
sàpigues que allà trobaràs un grup de gent
que comparteix la teva afició, la fotografia.
Si la teva afició és la fotografia, posa’t en contacte amb una entitat. Si sou un grup de companys
que compartiu la mateixa afició, podreu fundar
una entitat i tant per la seva creació com per
després la Federació estarà amb vosaltres.
Núm. 445 23

Taller de fotografías nocturna. Foto de Carles López

sol preciós, però en un moment va tornar a tapar-se el cel i quan vàrem arribar a Santa Fe del
Montseny ja plovia a bots i barrals, no es podia
ni sortir del cotxe, portàvem entrepans per dinar
però decidírem anar cap a casa a menjar calent.
Ja m’han dit els companys que no em deixaran
triar més el dia de les sortides.

Taller de fotografia nocturna
El taller de fotografia que vàrem anunciar en el
darrer butlletí va tenir lloc el dia 17 de setembre,
amb la presència del fotògraf Jordi Gallego de
Sant Feliu de Guíxols, que ens va explicar els
secrets de la fotografia nocturna, acompanyant
les explicacions amb fotografies seves de molta
alta qualitat, de les quals tots en vàrem gaudir.
Després de més de dues hores a la sala d’actes del Centre, per cert passant molta calor ja
que eren les 4 de la tarda i feia un dia de ple
estiu, vàrem anar a fer un berenar sopar a can
Xabanet, que va anar molt bé. A continuació ens
vàrem dirigir a l’estany per fer les primeres fotos
amb el crepuscle i a continuació vàrem sortir de
Banyoles per anar a fer fotos a plena nit a una
casa abandonada.

Sortida de tardor
El diumenge dia 13 de novembre va tenir lloc la
sortida fotogràfica que acostumem a fer per la
tardor. Ja a la sortida de Banyoles el dia era força
gris i començava a plovisquejar, però renoi, com
més ens acostàvem cap al Montseny, que era
la nostra destinació, més fort plovia. El arribar
al bar del Coll de Revell per fer un cafè feia un
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Sortida al Montseny. Foto Jaume Vilalta

Concursos
En Lluís Pujolàs ha aconseguit la màxima puntuació en el primer lliurament de la lliga de la
Federació Catalana.
També en Miquel Planells ha obtingut al premi
a la millor col·lecció del concurs Villa de Chiva
(València).
En Pere Aurich ha aconseguit el 3er. lloc al concurs de fotografia de Salt amb el tema la Fira
del Cistell.
En el concurs de fotografia de Serinyà, en Pere
Aurich ha tret el 1er. premi i en Miquel Planells,
el 2n premi.
Moltes felicitats a tots els guanyadors.
Jaume Vilalta

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
Segueixen amb bona assistència i normalitat les
classes de pintura i ceràmica d’aquest 30è curs
de la nostra Escola de Belles Arts, i així, durant
els passats dies
22 a 24 d’octubre, que eren els de la nostra Festa Major, tots els que varen visitar
La Mostra de Treballs dels alumnes de Pintura
i Ceràmica, van poder comprovar el bon nivell
artístic de les obres exposades, que seria elogiat
per tothom.
A més, i dins dels actes previstos per aquest 30è
aniversari de l’Escola, a partir del 1er de desembre i fins el 7 de gener de 2012, a la Biblioteca
Municipal, els alumnes presenten una Exposició
Extraordinària de Pintura amb el tema “Banyoles 40x40”, i no dubtem del seu èxit ja que les
obres que si exposaran són molt interessants a
tots nivells.
També cal remarcar que els alumnes del Taller
de Ceràmica, varen fer en el passat curs, la figura de Sant Bernat de Menthon (patró dels excursionistes), sobre rajola emmarcada, i aquesta
obra es va oferir el dia 23 de març d’aquest any,
durant la diada de l’Aplec que, dedicat a aquest

Sant, es fa cada any al Santuari de la Mare de
Deu del Mont.
Cal recordar que, segons el que tenim programat, durant la segona setmana del proper mes
de gener, s’inaugurarà el Curs d’Iniciació al Bonsai, i a partir de la 1ª de febrer el Taller de Perfeccionament, a càrrec de la professora Dolors
Pinatella; si encara no hi esteu inscrits, us animem a fer-ho!
Així mateix i seguint allò establert en el programa
d’aquest 30è Curs, a partir del 5 d’abril del 2012,
i cada dijous fins a finals de maig, s’inaugurarà
el 14è Clics de Fotografia i en resta oberta l’inscripció per assistir-hi. A més la secció d’aquesta
disciplina, prepara una interessant Exposició de
Fotografies fixades sobre un suport ja preparat
per a penjar-lo a la paret i que es presentaran
i posaran a la venda a la Galeria d’Art Banyoles
del carrer Major, del dissabte 17 de desembre
fins el diumenge 8 de gener de 2012.
Per últim, estem treballant en la recuperació del
Concurs de Pintura Ràpida, que tant d’èxit tingué, i esperem sol.lucionar el problema del seu
finançament, cosa gens fàcil en el context de
crisis actual.
RAFEL CUENCA I JUNCÀ
Vocal Escola de Belles Arts

Homenatge a les persones que fa 50 anys
o més que són socis o sòcies del Centre
El passat dia 26 de novembre, es va fer l’acte
d’homenatge a les persones que fa 50 anys o
més que són socis o sòcies del Centre. Va obri
l’acte el nostre president, en Salvador Coll on va
agrair als homenatjats el suport a la casa. Seguidament es va fer l’entrega de records i posterior-

ment, en Jordi Congost, regidor de l’Ajuntament
de Banyoles i el sr. Lluís Costabella, vicepresident del Consell Comarcal, van adreçar unes paraules als assistents. Posteriorment, es va fer un
pica pica per tots els assistents.
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Foto: Jaume Planas “Taliu”

El homenatjats foren:
Josep Prat Daranas, Esteve Tarradas Frigola, Pilar Cruells Buixadé, Josep Mariscot Riera, Isabel Sauras Muñiz, Mateu Butinyà Carrera, Joan

Maria Lavall Buil, Joan Surroca Ortiz, Rafel Cuenca Juncà, Salvador Palmada Busquets, Pere
Frigola Palomer, Pere Palmada Gusó, Salvador
Sarquella Canals, Joan Coll Llinàs, Pere Comas
Masgrau, Ma Dolors Cruells Buixadé, Narcis
Palmada Romans, Tomas Cortada Colomer,
Mn. Pere Bach Ferrando, Joan Surroca Ferrer,
Salvador Albertí Comamala, Pere Pagès Garcia,
Pau Rigau Sarquella, August Branyas Arpa, Lluís
Ferrando Portella, Salvador Boix Carreras, Anton
Freixa Figueras, Joaquim Duran Ametller, Joan
Parnau Bosch, Felip Tarradas Feliu, Pere Casadevall Tornavells, Mn Esteve Puig i Mercé Cruells
Buixadé.
A tots ells, moltes felicitats i GRÀCIES.

Quatre paraules del president
Bon dia.

• és l’any que es va pujar l’Everest

Socis, autoritats....

• és l’any que es va fundar el Centre Excursionista de Banyoles, i segurament algú de
vosaltres té el privilegi de ser algun del socis
fundadors. Enhorabona.

Primer de tot:
benvinguts a casa vostra. ( i mai més ben dit)
Gràcies per venir.
Si us hem demanat que ens trobéssim aquí,
a la casa del Centre, no és només per fer-vos
l’homenatge que us mereixeu, sinó sobretot
per donar-vos les gràcies:
Gràcies per la fidelitat i la constància, per l’esforç i si cal, per la paciència que heu tingut
amb aquesta entitat.
50 anys de soci..., sense exagerar podem dir
que vosaltres representeu avui tota la vida del
Centre.
I, més o menys, aquesta vida va començar
l’any 1953.
Aquesta data té , per mi, més d’una cosa especial:
• és l’any que es van casar el meus pares
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Tornant a l’Everest, ja sabeu que els primer a
pujar-lo van ser en Hillary i el sherpa Tensing.
En Tensig va escriure que “les muntanyes són
com Déus; cal anar a elles no pas amb por,
sinó amb amor”
És aquest amor a la natura, i a les muntanyes en especial, el que va portar a fundar
el Centre, i és aquest mateix esperit que, des
de llavors s’ha anat escampat i s’escamparà:
tots estem empapats d’aquestes ganes de pujar
muntanya amunt i arribar a la carena i contemplar què hi ha a l’altre costat i , plens de
satisfacció, sentir-nos petits allà dalt...
I molt sovint assolim cims perquè algú ens hi
acompanya, perquè seguim camins que altres
han traçat o algú ha deixat una fita en un lloc

oportú per orientar-nos...
El Centre no seria el que és sense les fites que
heu deixat vosaltres en aquests 50 anys de
socis.
Com he dit: és tota una vida. I les fites sou
vosaltres i les activitats que vareu fer i que
sempre han estat present al Centre.. Per citarne algunes:
• La Marxa dels 40 quilòmetres ( de l’any
1965 al 1998) que va ser pionera a Catalunya
• Obres de restauració, sovint recuperant
patrimoni nacional català perdut per aquestes muntanyes: Rocacorba, Mare de Déu del
Mont, Sant Patllari...
• El refugi de Can Camós i, sobretot, el refugi de Sant Aniol, que es va haver d’abandonar, però que ara torna a sorgir l’esperança
d’obrir-lo de nou.
• L’Aplec de Sant Aniol o Aplec dels Francesos
• El Ral·li de l’Alta Garrotxa
• El bivac i el pessebre del Bassegoda
• Comprar i restaurar aquesta casa on estem:
L’any 1978, després d’esforços de tota mena es
va inaugurar el definitiu ESTATGE SOCIAL. Es
va adquirir i restaurar la Casa de les Orenetes,
i més tard Can Racó, la casa del costat
• L’Escola de Belles Arts
• Donar suport a totes les inquietuds esportives i culturals que han sorgit a la nostra ciutat
i que han estat molt ben acollides al Centre
(Filatèlia, Fotografia, Cant Coral, Astronomia...) Algunes d’aquestes entitats ja caminen
soles.
• Fira del Cop d’Ull del grans i la infantil.
• I sobretot, anar d’excursió i pujar a moltes
muntanyes de prop i de lluny. Hem portat el
nom del nostre Centre arreu del món: Rocacorba, Aneto, el Mont Blanc, a l’Àfrica i també
expedicions a l’Himàlaia... Podríem destacar
l’any 1986 quan es participa en l’expedició al
Kangchenjunga; Yanganuco-87 a Perú (1987);

2002 el Centre va al Shisha Pangma, i l’any
2005 un soci del centre puja el cim de l’Everest.
I moltes més. I aquestes són algunes de les
vostres empremtes, que hem anat trobant pel
camí i ens han guiat fins aquí.
Gràcies doncs per tota aquesta feina. Gràcies
a tots. A tots. Perquè avui aquí hi som tots,
perquè els socis i amics del Centre que avui no
estan entre nosaltres, siguin on siguin reben
també aquest nostre homenatge i agraïment.
I tot el que heu fet ha estat possible gràcies
a un gran i desinteressat esforç i la il·lusió,
que com la fe, mou muntanyes, i en el Centre
Excursionista, no les mou però la il·lusió ens
ajuda a pujar-les.
Creiem que, en representació de tots, hem de fer
esment als presidents que ha tingut el Centre:
L’Isidre Palmada i Llorà, L’Anton Prat i Daranas, En Lluís Quera i Puigcercòs, En Rafel
Cuenca i Juncà, En Pere Casadevall i Tornabells, En Joan Surroca i Ortiz, En Josep Aliu i
Castilla i En Lluís Juan i Garganta
El Centre Excursionista de Banyoles continua
endavant amb les seves activitats, seguint el
camí que vareu marcar vosaltres.
I us hem de dir que encara que les coses d’ara
són molt diferents, el pas del temps no ha entelat la il·lusió que ens porta a anar d’excursió. Tornant a l’Everest, quan es va preguntar
a en Mallory (expedicions a l’Everest els any
20) per què volia pujar l’Everest, va contestar:
“perquè és allà”
Doncs el mateix podem dir nosaltres: Anem a
les muntanyes perquè són allà..., doncs, no les
fem esperar gaire.
Per molts anys i Moltes gràcies per tots
aquests temps dedicat al Centre Excursionista
de Banyoles.
Salvador Coll i Comerma
President del Centre Excursionista de Banyoles
Banyoles, 26 de novembre de 2011
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Record d’en Sergi Juanola, ex–secretari
del Centre Excursionista, i un bon amic
El passat dia 19 de Setembre va ser una jornada
trista per la nostra entitat, ja que varem perdre,
el que durant bastants anys en va ser Secretari ,
en Sergi Juanola. Persona seriosa i responsable,i
un bon amic, ja que en les reunions de la Junta,
donat que tos dos n’érem els més grans, teníem
moltes coincidències, donat que els seus plantejaments sempre eren fruit de la lògica i l’experiència i per tant raonables.
El dia de la cerimònia del seu enterrament, que
va tenir lloc el dimecres 21 de setembre a la Parròquia de Sant Joan de Porqueres, en l’homilia
el capellà feia esment del seu compromís amb
el país, doncs foren diverses les activitats i responsabilitats que va ostentar, des de formar part
com a regidor de l’Ajuntament de Porqueres,
fins a la seva vinculació amb diferents associacions i entitats esportives i culturals, com la
nostra. Era el que se’n diu “una persona activa i
compromesa”. Aleshores els meus pensaments
es varen traslladar a records de la infantesa passada al carrer de Girona de la nostra vila, a on

En Sergi Juanola, recolzat en l’estaca de ferro,
en la senyalització del camí de Rocacorba
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ell residia amb la seva família als pisos annexes
a la fàbrica de “curtits” de Can Pujol, i encara
que uns quatre anys més gran que jo, coincidíem moltes vegades jugant al carrer on ,sortint
de l’escola, fèiem bona part de la nostra vida en
aquells anys de penúries de la postguerra. Per
tant, és normal que quan s’incorporà a la Junta
del C.E.B., amb el càrrec de secretari, en tingués una gran alegria, doncs significava tenir una
certa companyonia generacional, érem els dos
“vells” i per tanta amb visions semblants..
Tant com la seva salut li va permetre, va participar de forma activa, a més de les tasques que li
eren pròpies pel seu càrrec, en l’Aplec de Sant
Aniol, en la portada del Pessebre al Bassegoda,
a on venia el diumenge amb la seva dona i filles, als actes que tenien lloc a la Plana de Can
Agustí de Riu. També va prendre part activa en
la restauració del Sant Bartomeu de Matamala,
així com amb l’Església de Merlant, comptant-se
entre els organitzadors del seu Aplec.
Últimament i amb tristesa, varem constatar el
progressiu deteriorament de la seva salut, assistint ja a les reunions de la Junta amb el suport
d’un bastó i parlant cada cop de forma més feble
i pausada, per això quan el seu estat el va obligar
a deixar la seva responsabilitat al Centre, m’envaí la sensació de gran solitud. Ara si que era el
més vell de la Junta, i encara que amb la resta
de companys, la relació és bona i fluïda, la diferència d’edat i vivències sempre condiciona els
plantejament de les coses. No en va es diu allò
de “sap més el diable per vell, que per diable”, i
el jovent no sempre ho entén o sent així malgrat
remar tots en el mateix sentit.
En el passat Aplec de Sant Patllari, a on ell també participava de forma molt activa, el varem

trobar a faltar, i el recordàrem a la Missa, a on
a part de dir unes emotives paraules en record
seu, i dedicar-li una oració, varem acabar cantant profundament emocionats “la Vall del Riu
Vermell”, sentint profundament l’estrofa del començament:

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

Informacions de secretaria
Agraïment
El Centre agraeix al soci Josep Gómez, l’aportació de guies i plànols que va fer a la biblioteca del
Centre per tal de posar-los a disposició de tots els socis. Així mateix, agraïm a la Dolors Oliver la
donació de llibres i revistes sobre tema de muntanya que ha fet.
Des de aquestes ratlles, encoratgem a tots els socis i sòcies que, si van d’excursió o tenen llibre
o revistes o guies o plànols que ja no els fan servir i no saben de que fer-ne, ens els portin i així,
entre tots, anirem engrandint la nostra biblioteca.

Bones festes i feliç any nou 2012
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Resum d’activitats

MES DE GENER
Diumenge 8

Els Amics de Sant Aniol d’Aguja ens hem proposat de anar a treballar

Diumenge 15

- Coneixer el Pla de L’Estany -

Diumenge 22

CONCERT de “TAFLIC!” A SADERNES

A les 11,30 del mati , a l’església de Santa Cecília de Sadernes, celebrarem aquest concert que anirà a càrrec de Taflic!, un grup infantil
amb acompanyament instrumental.

de Calella a Aiguablava / Begur

Anirem de Calella fins a Aiguablava/Begur. – Collla del Pa Sucat amb Oli-

Diumenge 29

La etapa: de Banyoles a Mieres. Projecte conjunt : Centre Excursionista de
Banyoles i Centre Excursionista d’Olot. - Secció excursionisme clàssic –

CAMP DE TREBALL A SANT ANIOL D’AGUJA a Sant Aniol. - Secció excursionisme clàssic –
Recorrerem el nucli de Puigpalter

DE BANYOLES A LA FRANJA DE PONENT

MES DE FEBRER
Diumenge 12

Segon diumenge de treball d’aquest nou any. . - Secció excursionisme

CAMP DE TREBALL A SANT ANIOL D’AGUJA clàssic –
Sortida a la neu, amb grampons i piolet. La sortida d’hivern dels grans
Sortida a la neu
de la Colla ens portarà fins a Ull de Ter – Collla del Pa Sucat amb Oli -

Visita al poble d’Esponellà

- Coneixer el Pla de L’Estany -

Diumenge 19

Us informem d’aquesta festa que se celebra a la vila de Sant Llorenç
de Cerdans, a l’Alt Vallespir. Es tracta d’una tradició ancestral molt
estimada per la gent del poble.
- Secció excursionisme clàssic –

d’Aiguablava / Begur A PALS

Anirem des d’Aiguablava/Begur fins a la platja de Pals.
– Collla del Pa Sucat amb Oli -

Diumenge 26

Excursió a l’Alta Garrotxa, al cim del Montpetit. - Secció excursionisme clàssic –

FESTA DE L’ÓS A SANT LLORENÇ DE
CERDANS

SERRA DEL TOIX i MONTPETIT

MES DE MARÇ
Diumenge 4

XV CAMINADA POPULAR DE MONTAGUT

Organitzada pels companys de l’Associació Terra Aspra, de Montagut.
- Secció excursionisme clàssic –

Diumenge 11

Tercer diumenge de treball d’aquest nou any.

CAMP DE TREBALL A SANT ANIOL D’AGUJA - Secció excursionisme clàssic –
Aquest mes anirem des del començament de la platja de Pals, a tocar
sortida Pals, Begur I Estartit
Begur, fins a l’Estartit. – Collla del Pa Sucat amb Oli -

Coneixerem el nucli de Riudellots
de la Creu

- Coneixer el Pla de L’Estany -

Diumenge 18

Sortida conjunta del Centre Excursionista d’Olot ,Centre Excursionista de Banyoles i l’Associació d’Amics de la Serra de Finestres i de
l’entorn de Mieres. - Secció excursionisme clàssic –

Diumenge 25

Veure programació apart, en la secció d’Aplecs d’aquest mateix butlletí.

VII TRAVESSIA D’OLOT a BANYOLES
APLEC DE SANT BERNAT A LA MARE DE
DÉU DEL MONT
APLEC DE SANT BERNAT DE MENTHON
Dissabte 31

TRAVESSIA FINS A LA VALL DE RIU

Un any més ens hem posa’t en contacte amb el Patronat de la Mare
de Déu del Mont per celebrar el tradicional Aplec de St. Bernat. Ofici a
l’Esglèsia i possible arrossada a Sous. – Secció d’ aplecs Excursió que organitzem cada any , de manera conjunta, amb els
companys de l’associació Terra Aspra de Montagut - Secció excursionisme clàssic –

Ermita de Sant Natzari

Està situada al nord-est de Golany, en línia recta amb l’ermita de Sant Nicolau i l’església de Santa
Quitèria. És una ermita petita documentada ja en el segle XI. Afectada pels terratrèmols del segle
XV, fou restaurada posteriorment. Actualment és de propietat particular i cal demanar permís al
propietari per visitar l’interior.
a Sant Miquel de
Campmajor

a Banyoles

a Mieres

a Falgons
Can Talaia

Sant
Natzari
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Foto de gruo de l’homenatge a les persones que feia 50 anys o més que són socis o sòcies del Centre. Foto: Jaume Planas “Taliu”

