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Aplec de Sant Bernat al santuari del Mont.
Foto: Joan Surroca

Creuant l’àsia,
“La ruta de la seda”
Quan parlem de la ruta de la seda és inevitable
pensar en Marco Polo i en el llarg viatge que feien els caravaners d’aquella època creuant tot
l’Àsia fins a arribar a la Xina Oriental. Alhora,
aquesta ruta està associada a l’exotisme i a un
cert grau de perillositat que, tanmateix, formen
part del seu atractiu. Doncs bé, el nostre petit
equip de viatge va intentar recórrer-la gairebé
sencera i durant un mes, tot i algunes modificacions forçades per temes logístics i per l’encant o
la curiositat que ens despertaven alguns indrets.
Si bé el nostre grup estava format per 4 persones, no va ser fins a Shangai que ens vam trobar
tots plegats per iniciar aquesta aventura. Així
doncs, el viatge comença enmig d’una de les
metròpolis més grans que existeixen a la Xina
i al món actualment. A Shangai l’anomenen la
perla de l’est, però, pel que vam poder comprovar nosaltres, no és que llueixi gaire, ja que tot
i tenir un skyline prominent la resta de la ciutat
no és gaire glamorosa, però plena de curiositats.
El que no deixa de sorprendre’ns a la Xina és
l’organització que tenen, sobretot pel que fa
als horaris del transport públic, cosa que vam
comprovar al tren de Shanghai fins a Xian. Ja hi
tornàvem a ser, un tren carregat d’asiàtics i nosaltres allà enmig dormint en un vagó obert i diguem que respirant l’autenticitat del viatge. Des
de l’inici, no ens vam poder desprendre del mal
temps i vam haver de patir les inclemències meteorològiques de les boirines que ens amagaven
part del paisatge i els núvols que ens deixaven
caure una cortina de pluja més o menys dèbil
però constant. La visita al mausoleu de Xian no
en va ser una excepció, de manera que trobar
refugi a cada tomba va ser un alleujament. Tothom haurà vist els guerrers en fotografies o exposicions com les del Fòrum, però la imatge in
situ és realment imponent, tot i que només n’hi
ha excavada una petita part per problemes de
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conservació. Realment, una “feina de xinos”,
com diríem aquí. Quin detall, quina patxoca i
quina por que fan totes aquelles figures arrenglerades mil·limètricament; si tots van al més
enllà, us assegurem que no hi ha lloc a la dreta
del Pare.
Si ho recordeu, nosaltres anàvem a la que salta... per això, aquí vam decidir fer un salt amb
avió fins a Ürümqi, a la regió de Xingjiang (al
nord est de la Xina). Res, petita, com 4 o 5 vegades França, i que va ser notícia no fa gaire per
múltiples disputes entre la població local musulmana (uigur) i la xinesa (principalment de la ètnia han). La veritat és que el viatge d’avió va ser
preciós i ens va obsequiar amb la imatge d’una
regió muntanyosa completament nevada i il·
luminada per la claror de la lluna. Pràcticament
només vam trepitjar Ürümqi un matí per anar
a buscar el tren que ens havia de portar fins a
Kashgar, però ja vam poder veure el contrast que
es feia evident entre les cares de la gent i també
en la senyalització de cartells amb presència de
caràcters orientals, ciríl·lics i musulmans. Estranya barreja oi?
El recorregut fins a Kashgar va ser bastant llarg
i feixuc, tot creuant el desert de Taklamakan (en
llengües turques, lloc sense retorn), on de tant
en tant passàvem per alguna vall més verda amb
els pics nevats al fons, però amb molt poques
parades i gent a la vista. A Kashgar ens hi vam
estar un parell de dies, i vam aprofitar per recórrer la Karakorum Highway fins a Tashkurgan, on
vam poder contemplar algun paisatge espectacular entre pics de més de 7000 metres d’alçada, després d’haver passat per alguns controls
militars i altres anècdotes. L’endemà ens esperava un dia dur, ja que havíem de creuar la frontera
amb Kirguizistan (país no gaire amic de la Xina,
per cert). El recorregut de Kashgar fins a Osh, el
vam fer íntregrament amb taxi, excepte el tram

de terra de ningú on (després d’esperar-nos fins
a 4 hores a la frontera durant l’hora de dinar dels
funcionaris xinesos, sense que passés absolutament ningú i en un lloc gens acollidor...) ens vam
enfilar a uns camions kirguisos fins a arribar a
l’altra banda, bastant desemparats i sota un cel
de tempesta amenaçador. Al final, però, vam arribar a Osh entrada la mitjanit, on ens van instal·
lar en un pis d’aspecte totalment soviètic. Aquí ja
havia canviat la cosa i semblava ben bé que estiguéssim a la Rússia més profunda. Per logística,
però, vam creuar a Uzbekistan l’endemà mateix.
Uzbekistan... ai... colla de lladres!!! Aquesta gent
és molt llesta i ja ha après a fer negoci del turisme. Tot i ser un estat absolutament policial, el
suborn és el pa de cada dia. De totes maneres,
en vam aprendre ràpid i vam salvar els mobles
en més d’una ocasió. De Tashkent, vam seguir
cap a l’oest per visitar ciutats tan espectaculars
com Samarcanda, amb les seves madrasses,
mesquites i mausoleus, d’altres de molt reconstruïdes com Bukhara, de la qual podríem dir que
és la Besalú d’Uzbekistan, i algunes de més exòtiques i acollidores (també reconstruïdes) com
Khiva, amb unes tonalitats molt contrastades
entre turqueses i ocres.
Tornant a Tashkent vam patir els estralls intestinals provocats pel menjar uzbek (dels quals ja
estàvem advertits), i que vam patir durant el nostre vol fins a Teheran (Iran). Precisament durant
aquest vol, ja vam tenir el primer contacte amb
una dona iraniana molt oberta, amable i interessada en nosaltres. La veritat és que aquest comportament no va ser un cas aïllat, ans al contrari,
es va convertir en la tònica habitual al país persa.
La veritat és que vam quedar molt impressionats
i satisfets amb l’actitud i l’amabilitat d’aquella
gent. Si bé és cert que vam observar algunes
vestimentes més de caire tradicional o obligatori,
ens va donar la sensació que el país podia estar
vivint un procés de canvi o això era el que es
respirava en alguns sectors de la població.
Va ser a Tashkent que vam decidir canviar el

nostre recorregut per l’Iran. Inicialment teníem
la intenció de creuar-lo pel nord, just per sota del
mar Caspi, però vam decidir que la nostra ignorància d’aquest gegant mereixia una inspecció
per algunes de les seves ciutats. Així doncs, des
de Teheran vam viatjar cap al sud durant uns
dies, passant per Isfahan, antiga capital persa
i on hi ha la famosa plaça porxada de Naghshi Jahan, Yazd, situada en ple desert i d’on són
molt característiques les torres de refrigeració, i
finalment Shiraz, temps enllà famosa pels seus
vins i per la proximitat de la mítica Persèpolis.
Tot i la visita llampec en aquest gran país, vam
confirmar la nostra voluntat de prolongar més
l’estada, però era impossible a causa d’una
qüestió de temps, calers i visats. El fet que portéssim ja gairebé 3 setmanes veient mesquites,
minarets, madrasses i basars no ens va aturar
per sortir a fer el nostre vol diari pels carrers de
les ciutats esmentades, uns dies en un pla més
turístic i altres en un vessant més tafaner i morbós, movent-nos per indrets poc concorreguts o
simplement observant la faràndula mentre ens
preníem un bon batut. Quins batuts!!! Això sí, de
12 del migdia a les 4 de la tarda no corria ningú
pels carrers per culpa d’una calor bastant insuportable. Malgrat la impressió positiva general
del país, no podem oblidar que certs costums,
tradicions i sobretot obligacions, principalment
en temes de vestimenta, són difícils de comprendre i es fa carregós conviure-hi.
I com no podia ser d’altra manera, la nostra
imatge final d’aquest gran país va ser la visita
durant la tarda i el capvespre de la impressionant ciutat de Persèpolis. Trepitjant aquestes ruïnes, hom pot comprendre el perquè d’algunes
de les notícies que apareixen en portada a molts
diaris. Finalment, i després de fer un salt aeri impressionant, ens vam prendre un parell de dies
a Istambul. Bé, què cal dir d’aquesta ciutat del
Bòsfor que no sigui positiu?
Laia Prat Ortega, Toni Bassaganyas Bars, Eduard
Palomer Roca i Francesc Ribas Aulinas
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Tenim tot el dret a rectificar
el que està mal escrit
Fàcilment podem caure en errors quan, disposats a escriure sobre fets, circumstàncies o esdeveniments no viscuts, no prenem la deguda
precaució d’informar-nos adequadament, abans
de tirar endavant el comentari o l’explicació
d’aquells fets que no hem viscut. Quan no donem els passos adients i agafem el camí més
pràctic i més curt i no anem a les fonts d’informació o no fem una recerca en profunditat, quan no
ens apropem a persones que coneixen els fets,
ja sigui per haver-los viscut directament o bé per
tenir relació amb qui en aquells moments hi eren
presents, cal tenir cura de les recerques, cal treballar en profunditat, cal trucar porta a porta,
cercant orientació, cal, moltes vegades, garbellar muntanyes d’informació per acabar escrivint

A la sortida de l’Església del Santuari en començar la
processó, al fons en Josep Prat i Daranas cantant a ple
pulmó, davant seu en Pere Frigola i Palomer (Sutirà), a
l’altre costat en Ramon Sarquella, darrere seu en Pedro
Antonio Martín Gómez, autor de la imatge, i en primer
terme el Pare Marc, ajudat per en Miquel Rustullet i Culubret i en Joan Prat i Bartomeu com a escolans.
En aquella processó els assistents es varen anar tornant
en el transport de la imatge, amb l’excepció de tres persones que varen voler gaudir de l’acte sense portar la
imatge: en Josep Prat i Daranas , l’ Isidre Palmada i Llora
i l’Esteve Boschmonar ( Pitxin ).
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quatre ratlles amb veritable contingut i amb la
suficient documentació per esgrimir la defensa
de la veritat d’uns fets siguin quins siguin. Això
ens passa a tots i en moltíssims moments de la
vida diem de paraula: “això va passar tal dia”,
convençuts que així va ser. Més tard, però, recollim un document, una carta, una nota, en què
es fa esment d’aquell fet i on figura, amb lletra
clara i ben palesa, la data, i fins i tot moltes vegades l’hora precisa..., i hem de rectificar. Som
humans i podem equivocar-nos.
Un dia, tenint una conversa sobre rectificar un
tema mal escrit en un article, un amic del Centre
va respondre’m: “LO ESCRIT, ESCRIT ESTÀ”.
Dies més tard, en una entrevista personal al també meu gran amic dels anys d’internat al Collell,
en Ramon Sala, m’hi va afegir: Lo escrit, escrit
està, “SI ESTÀ BEN ESCRIT”, està clar, però si
no és així: “MAI ÉS TARD PER EXPLICAR LA
VERITAT”, i va acabar dient-me que: “TENIM
TOT EL DRET A RECTIFICAR EL QUE ESTÀ
MAL ESCRIT, ESPECIALMENT EN LA HISTÒRIA”. Les seves paraules van calar tan fort dintre
meu que des d’aquell dia no escric res sense
que estigui totalment documentat.
Segurament, us preguntareu: i ara a què ve tot
això?. Senzillament es tracta de poder anar deixant clars i ben explicats fets memorables, que
en el seu dia varen ser mal escrits i mal documentats i que, malgrat s’ha demanat que alguns
d’ells es corregeixin, continuen sense ser esmenats.
En el darrer Butlletí del Centre, núm. 445, concretament a l’article corresponent a Sant Bernat
de Menthon, patró dels excursionistes, es torna
a publicar una fotografia que no es correspon als
fets que s’esmenten al peu explicatiu de la foto

i que diu així: “Els dos primers presidents del
CEB, Srs. Isidre Palmada i Anton Prat, portant
la imatge del Sant en la processó de l’Aplec del
1953, al Santuari del Mont”. En realitat, però,
aquella fotografia mai ha estat d’aquella diada.
Com ho sabem? Doncs bé, si ens remetem al
“Noticiero de la Circular nº 3” del Centre del juny
de 1953 (recordem que la processó de l’Aplec
a la qual fa referència la foto es va celebrar el
dia 31 de maig d’aquell any) podem llegir: “Se
encuentra en viaje de estudios por Alemania
nuestro querido Vice-presidente del Centro Excursionista, Antonio Prat, a quien deseamos
grata estancia en las bellas riberas del Rhin”.
Per tant, l’Anton Prat no hi era present aquell
dia. També s’identifica el mossèn que presideix
la processó com al Pare Marc i de qui, els qui el
vàrem conèixer, no oblidarem mai la seva llarga barba que el caracteritzava. Podem veure,
doncs, que el mossèn de la fotografia no és el
Pare Marc. I finalment es diu que els minyons
escoltes amb els fulards són els JUVENILS del
Centre, a qui l’Isidre Palmada va concedir l’honor i el privilegi d’acompanyar el Sant Bernat en
processó pel Mont, quan en realitat els qui surten a la imatge són els primers escoltes que hi va
haver a Banyoles, bastants anys més tard de la
celebració d’aquest Aplec del 1953.

El primer recorregut de la imatge. En primer terme en Pedro Antonio Martín Gómez, l’escultor, a qui l’Isidre Palmada i en Josep Prat varen cedir l’honor, com a autor de
la imatge, de ser el portador privilegiat; a l’altre extrem
en Pere Palmada i Cuso, a la dreta en Josep Feliu, al fons
al centre en Pere Frigola i Palomer (Sutirà), i a la dreta de
blanc l’Esteve Boschmonar (Pitxin).

Queda clar, doncs, que la fotografia que es publica i que s’ha publicat repetides vegades com
la de l’Aplec del 1953 al Santuari del Mont no
es correspon realment amb aquesta diada, sinó
que és posterior.
No obstant això, sí que hi ha fotografies i documentació que es corresponen a aquella diada i
a l’acampada de la nit anterior al Pla de Sous,
que vaig tenir el privilegi de viure en persona i
que gratament us faig arribar. Recordo bé que,
uns mesos abans d’aquella diada, el Centre Excursionista estava cercant joves per poder crear
la secció dels Juvenils quan a la Circular nº 1
del CEB del març de 1953 l’Isidre Palmada es-

Davant, controlant l’estabilitat de la imatge en el transport, en Pedro, autor de l’escultura; portant la imatge, en
Benet Puig i Terrades, que no recordava haver vist mai
aquesta fotografia, i menys encara que fos ell; a l’altre
extrem el fill gran de l’Isidre Palmada, en Pere, darrere seu
en Miquel Rustullet, davant en Rigau, més enrere el Pare
Marc, i al fons un protagonista d’excepció: en Pitxin.
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És la imatge de Sant Bernat, el maig del 1953.

És la imatge de Sant Bernat, el maig del 1953.
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En Josep Prat i Daranas, que amb una gran fe, humilitat
i amb una energia extraordinària, va portar la imatge de
Sant Bernat carregada a la seva motxilla fins a dalt del
Mont sense que ningú l’ajudés.
Amb aquesta fotografia, amb el campanar del Monestir
de Sous al costat, fent un respir, contemplant el llarg
camí recorregut, i possiblement pensant que estava a
punt d’acomplir la gran promesa de l’Aneto, vull retre
homenatge a un home excepcional, a qui dec un munt
de coneixements de la muntanya, a qui sempre he admirat i admiro, i a qui vaig prometre un dia un reconeixement. Josep, encara que tard, havia de complir la meva
promesa: Gràcies per tot el que em vas ensenyar.

crivia: “Anhelem aplegar a redós del Centre la
joventut de la nostra ciutat, desitjosa de fruir la
bellesa dels nostres paisatges;…; al jovent que
fretura per l’acampada, que li plau dormir al ras
dessota l’estelada,…, al jovent que desitja formar-se moralment i física, tot compartint amb
els companys les angúnies i satisfaccions de
l’excursionisme. Educar els joves en el deure,
en la disciplina, en el sacrifici mutu, puntals de
l’autèntic companyerisme. Cercar una selecció
de joves fornits i intel·ligents, enamorats de la

terra que els ha vist néixer.” El mes següent, a la
Circular núm. 2 del CEB, d’abril - maig de 1953,
s’anunciava una acampada per la nit anterior a
l’aplec de Mont: ACAMPADA.- Para la víspera
del “Aplec” se está proyectando una acampada
en la cumbre del “Mont”, cuyos componentes
cuidarán de encender la gran hoguera; disparar
cohetes y petardos anunciando la gran “Diada”,
i és aquí, amb aquesta acampada, quan va començar la integració oficial dels JUVENILS al

Centre, amb el campament al Pla de Sous i amb
la participació directa a la Festa de la gran diada.

Joan Prat i Bartomeu
Fotografies realitzades per en Joan Prat amb la seva
primera càmera fotogràfica, una Agfa. En Joan Geli
va fer les que hi surt en Joan Prat.

Rèquiem per una masia,
“La Quera”
Un dia de sol radiant, aquell que sembla envernissar les plantes, que dóna lluentor a les cingleres i fins hi tot pot tenyir d’or les ales d’una
cogullada, amb els companys en Ponç, en Pitu
i en Josep, que tant m´han fet gaudir d’aquests
meravellosos paratges, camí aquell dia de Talaixà, de prompte vares aparèixer. Eres la Quera,
aquella gran masia fortificada orgull de l’Alta
Garrotxa, amb la teva capella adossada d’absis
de tambor i campanar de cadireta. La més bonica, la més ferma i segura de la contrada. Els
teus soterranis diuen que varen servir de presó
per a malfactors, esperant l’hora de portar-los
a un lloc més segur. Tant de bo en ells hagués
sofert el pes de les cadenes aquell maleït “Esparver”, terror de la comarca, segrestador de la
pobra Coralí, la filla del moliner. Quantes històries ens podries explicar, benvolguda Quera, i
quanta gent en el pas de tants anys has vist a
prop teu passar! Trabucaires, lladres de camí ral,
curanderos i trementinaires, carboners i bosquetans, carlins i ermitans, bisbes i capellans, en

Joan de l’Ós, potser fins i tot l’hereu Riera, també maquis i guàrdies civils. Una núvia veïna no
vares poder veure, aquella que volien malcasar
i, camí de l’església aprofitant el pas del cingle,
allà baix es va llançar.
Ara estimada Quera, amb les portes obertes de
bat a bat, esperes, esperes en va aquells que ja
no tornaran, aquells que t´abandonaren cercant
una vida millor allà baix als pobles i les ciutats.
En els teus camins s´han perdut les roderes dels
carros, el traginar dels matxos i les carretes, el
pas del ramat camí de la pastura, aquells bous
de pas calmós i de mirada trista amb el pagès
mig adormit corbat damunt l’arada. Ara el gram
i les calcides són els amos i senyors de tan estimats conreus. L’aviram ja no escampa el boll a
l’era, i la lloca sempre a l’aguait de l’esparver ja
no cridarà retirada a la pollada innocent. A baix
a la cort ja no ressonen les coces dels cavalls,
el belar de les ovelles, els salts dels cabrits, el
born de les vaques. Als afores l’olor del fenc i la
userda acabada de segar, el moresc penjat a les
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La Quera en l’actualitat.

de tota la parentela, del rector i la majordoma.
També he vist senyals de l’última emblanquinada i un petit detall d’aquella sanefa de color blau,
que amb tanta gràcia donava la volta a tota la
sala. L’espai de la cuina i la llar encara ben visible amb les restes de sutge a la paret. Quantes
històries i rondalles contades en aquella vora de
foc, suportant els gelats dies d’hivern! I a la cuina
quants plats d’escudella i carn d’olla, de farro,
de sopes de menta i farigola, farinetes de fajol,
pomes amb sucre i aquells rostits d’ànecs, pollastres i conills a les festes senyalades. Aquella
olor del pa i la coca acabats de sortir del forn.
bigues del costat de l’eixida, els nius d’orenetes
a la cornisa del teulat, les volades de coloms i els
oriols picant les figues madures. Aquells cants
matiners dels galls quan el sol ixent penja en el
cel vermells domassos. Els lladrucs dels gossos
i aquell concert desafinat dels gripaus a dins la
bassa. Enyores també els jocs de la mainada,
l’espetec de les seves petadores de lledons, els
mecàgums de l’amo amb els mossos i aquella
Balanguera cantada amb tanta dolçor quan la
mestressa de la casa gronxava el seu nadó.
En el teu balcó ja no hi ha les clavellines florides cada primavera esperant les caramelles. Els
ametllers, oliveres, figueres i perers, tants anys
abandonats, lliuren aferrissada batalla amb eures i bardisses, però els queden encara forces
per llevar fruits migrats que ja només aprofiten els gats i les garses. Els pruners i ginjolers,
amb la seva fresca ombra els dies de batre,
s´assequen esperant les pluges de la tardor. Al
costat de l’era el pal de paller s´ha quedat sol, incrèdul de tanta desgràcia, encara dret apuntant
al cel com un dit acusador. Ruïna en el teu interior, tot és un pengim-penjam de bigues i cairats.
Encara n’he vist un cosit de claus, aquells fets de
forja pel ferrer. A cada clau un fuet, una llonganissa, un peltruc, les ventresques i els pernils, tot
fruit d’aquelles matances dels millors porcs de la
cort. Festa grossa aquell dia, amb la convidada
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Portes i finestres esbatanades, el vent xiula en el
més profund de les teves entranyes. Abans els
teus gruixuts murs de pedra i calç viva protegien
els teus amos dels rigors del fred i calor; sota
la teva immensa teulada moltes generacions de
naixements i traspassos, il.lusions i desenganys,
plors i rialles, vida per tots els teus racons!
Et van cobrint sens pietat les bardisses i les espines, nius de serps i sargantanes. Però tu esperes, esperes en va, les portes obertes de bat
a bat, les teves nafres al sol. No tornaran, no
desesperis, així és la vida, ara en els cims han
tocat a somatent i tothom baixa a la plana. Cada
masia que cau és un gra més d’un rosari, aquell
que resaven al difunt de cos present el dia d’enterrar-lo. Per tu ningú resarà estimada Quera,
només la lluna que en la teva soledat sempre
t´acompanya, per tu com una bona amiga, la
veuràs molts dies trista i endolada.
No ploris bonica, amb els companys de caminades tornarem un altre dia, traspassarem el teu
llindar, buscarem antics records , i entre pedres
trobarem encara els teus últims alens de vida.
Dels teus fruiters ens emportarem l’última anyada pansida.
Mateu Frigolé Teixidor
Mas “Cal Tet” Canet d’Adri (Gironès)

Agermanament entre El Centre Excursionista
de Banyoles i el Club Escursionisti Arcoresi
Després de mesos de converses, de triar dates i
haver de canviar-les una i altra vegada, i de fer
i refer el programa d’activitats, finalment us podem anunciar que el nostre Centre tindrà com
a convidats, durant la darrera setmana del mes
de juliol, als nostres col·legues excursionistes
italians del CLUB ESCURSIONISTI ARCORESI
(C.E.A.) de la localitat d’Arcore, a la Llombardia,
molt a prop de Milà.
La iniciativa de l’agermanament entre les dues
entitats va sorgir per raons personals d’amistat
i se’n va començar a parlar ja fa uns dos anys.
Us podeu imaginar, però, que no ha estat fàcil
coordinar els calendaris respectius. Tanmateix,
ara va de veres.
Els nostres amics arribaran a Banyoles el dilluns
dia 23 de juliol, al matí, i en marxaran el diumenge dia 29 a la tarda. Hem preparat un programa
molt intens d’activitats excursionistes i culturals
que esperem els agradi, amb el ben entès que,
en un futur no massa allunyat, serem nosaltres
els convidats a visitar les muntanyes italianes.

- Excursió al Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa, amb visites a Besalú i Santa
Pau.
- Travessa de dos dies, de Queralbs a Setcases,
dormint al refugi de la Coma de Vaca.
- Visita a la ciutat de Banyoles i volta a l’estany.
- Visita turística a la ciutat de Girona.
- Pujada a Rocacorba i sopar excursionista al
santuari.
A l’hora de tancar aquest butlletí encara no tenim establert l’ordre de les excursions, ja que fa
molts pocs dies que s’han pogut confirmar les
dates definitives. A més, és possible que alguna
cosa s’hagi de modificar. En la propera edició,
corresponent als mesos d’estiu, ja us en podrem
donar els detalls més exactes.
Us animem, però, a apuntar-vos a algunes de les
activitats, i si ens hi podeu donar un cop de mà,
tota ajuda serà ben rebuda.
Joan Surroca i Ortiz

De moment us podem avançar que hi ha previstes diverses excursions més o menys llargues:
- Travessa de Beget a Sadernes, passant per Talaixà i Sant Aniol.
- Travessa matinal de Roses a Cadaqués pel
camí de la costa, i visita a Sant Pere de Rodes
a la tarda.

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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Els óssos i els excursionistes
Des que se sent a parlar de reintroduccions
d’ós bru al nostre Pirineu, he llegit o sentit pocs
comentaris sobre com hauríem d’actuar els excursionistes davant la possibilitat cada cop més
real d’una trobada inesperada amb un d’aquests
animals.

Per sort, els del nostre Pirineu són més petits:
uns 200 Kg llargs els mascles i uns 150 les
femelles. De totes maneres, comparats amb
nosaltres, són enormes: l’ós del Pirineu i de la
serralada Cantàbrica és el mamífer salvatge més
gros de la península Ibèrica.

No voldria pas entrar en polèmiques sobre
l’oportunitat o la conveniència de la reaparició
de la bèstia a les nostres muntanyes. Em sembla que, en les discussions que s’han generat al
voltant d’aquest tema, més d’un i de dos hi han
posat més pa que formatge. Per tant, no m’hi
posaré. Principalment, perquè aquesta no és la
finalitat ni la motivació d’aquest escrit.

Tenen una estructura molt rabassuda, però contra el que pugui semblar, són àgils i ràpids. Poden
córrer a la velocitat d’un cavall i mantenir el ritme
durant força estona, per tant poca broma.

Sí que m’ha semblat adient, però, recollir un grapat de consells útils i raonables, a tenir presents
si mai, per aquelles casualitats, ens trobem a
prop d’un ós o en detectem la seva hipotètica
presència pels verals on estem desenvolupant la
nostra activitat excursionista.
Abans de res, però, seria convenient saber de
quina mena d’animal estem parlant, ja que això
ens pot ajudar a entendre una mica millor les
seves possibles reaccions davant l’és- ser humà.

Fisiologia i comportament
L’ós bru ( Ursus arctos ) és l’espècie d’ós més
àmpliament distribuïda a tot el món. Se’l troba a
Europa, Àsia i Nord-Amèrica. Es calcula que n’hi
pot haver uns dos-cents mil exemplars, presents
de forma molt irregular, segons l’estat de conservació dels seus hàbitats i de la pressió humana
que pateixen.
Són uns animals grossos i forts: n’hi ha a Alaska,
concretament a la península de Kodiak, que poden arribar a pesar, diuen, fins a 780 Kg. Quin
respecte!
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El seu color és marronós, més fosc o més clar,
amb les extremitats clarament més pujades de to
i els extrems dels pèls d’un daurat molt evident.
Desenvolupen una mena de gep a les espatlles,
bastant aparent. A Amèrica del Nord, aquest tret
distintiu permet diferenciar-los de l’ós negre, vistos de lluny.
Les potes són molt fortes, armades amb unes
urpes sensacionals. Les petjades del davant i del
darrere són totalment diferents, tal com podeu
veure en els dibuixos.
Malgrat que són carnívors, ben bé les tres quartes
parts de la seva alimentació està composta de
vegetals: fruites boscanes, tubercles, llegums
salvatges, brots i fulles tendres. Els agraden
els insectes, també les larves i es tornen bojos
per la mel de les abelles. Pel que fa a la carn,

rarament cacen, tot i que potencialment són uns
predadors molt ben equipats, de fet no és estrany que matin alguns herbívors per alimentarse. Prefereixen, però, devorar tranquil·lament les
carronyes d’animals morts per altres predadors i
arriben a competir de manera ferotge per tal de
defensar-les. A les zones costaneres del nordoest d’Amèrica és ben conegut el seu deler pels
salmons i la seva destresa a capturar-los.
Passen l’hivern en un estat semiletàrgic, a
l’ossera, sense alimentar-se. Durant aquests
mesos poden arribar a perdre el 40 % del seu
pes corporal.
Un dels problemes dels óssos bruns és la seva
minsa taxa reproductiva. Les femelles són fèrtils
a partir dels tres anys i mig, més o menys, tot i
que no solen criar amb èxit fins als 5 anys i mig.
Només ho fan cada dos a quatre anys, ja que
mentrestant s’ocupen dels cadells, que solen ser
dos. Són molt solitaris, tant els mascles com les
femelles. Només es reuneixen entre maig i juny,
en l’època de zel, quan es poden produir lluites
aferrissades entre els mascles per decidir quins
s’aparellaran.
A l’Europa occidental són una espècie molt vulnerable, sobretot perquè els seus hàbitats s’han
anat reduïnt a la mínima expressió. Per tant, són
qualificats com a animals protegits.

Incidents amb óssos
Pel que fa als riscos potencials per a nosaltres,
hem de tenir ben clar que un ós pot arribar a
ser un animal molt perillós, però normalment per
culpa nostra.
El problema principal és la seva timidesa. Això,
unit al fet que no s’hi veuen gaire de lluny, els
fa espantadissos. Qualsevol topada inesperada
els pot posar molt nerviosos i desfermar un atac
defensiu.
En els països on són més abundants, i on la possibilitat de trobar-se’ls és més gran, la gent està

molt amatent a unes normes essencials per tal
d’evitar problemes.
Hauríem de saber reconèixer els indicis més
freqüents del seu pas: petjades, excrements recents, urpades als arbres… i a partir d’aquí ser
molt prudents.
Primer de tot: cal fer evident la nostra presència,
en cas que sospitem que hi pot haver un ós a
prop. Podem cantar, xiular, parlar en veu alta,
dur una petita esquella penjada a la motxilla…
L’animal, quasi sempre, ens evitarà i es farà
fonedís.
Si portem gossos, han d’anar fermats amb la
corretja: s’han donat casos que han encalçat l’ós
i, quan aquest ha carregat per defensar-se, el
gos ha reculat cap a l’amo… i ja us imagineu
com segueix la història.
Encara que sembli una bestiesa: pot passar
el mateix amb la mainada. Per tant, molt de
compte. No cal que vagin estacats… però que
no se separin dels adults per res del món.
S’han d’evitar el indrets on es pugui sospitar que
troben el seu aliment: esbarzers, gerderes, ruscos d’abelles, carcanades d’animals morts…
L’ós té un sentit de l’olfacte molt fi. Les olors
d’aliments, perfums, productes de neteja, les
nostres deixalles i deposicions (això inclou el paper higiènic, mocadors, tampons i compreses)
el poden atraure cap a nosaltres o al nostre
campament. No caldria dir-ho, si no fóssim generalment tan deixats amb algunes d’aquestes
qüestions: cal respectar l’entorn natural, com a
norma bàsica, però en aquest cas ens hi juguem
la nostra seguretat física.
Si estem acampats, es recomana que els queviures no es deixin a la tenda (a Amèrica aconsellen
penjar-los d’una corda estesa entre dos arbres, a
una bona alçada), i cuinar en un lloc suficientment separat, procurant que les flaires del menjar no impregnin la roba que portem posada.
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De les topades amb els óssos, la més potencialment perillosa és quan es tracta d’una femella
amb els cadells. La mare farà qualsevol cosa per
defensar-los, de manera que molta alerta en una
situació d’aquesta mena. El consell essencial és
no molestar-los i sobretot no interposar-se entre
els petits i l’óssa. Si es troba un cadell tot sol, cal
pensar que la mare serà segurament molt a prop
i farà la seva aparició per tal de protegir-lo.
L’ós és un animal salvatge, per tant no cal ni somiar de donar-los cap classe d’aliment ni d’acostar-s’hi per res del món.
Una reacció força típica de l’animal, quan se
sent encuriosit o amenaçat, és posar-se dret sobre les potes del darrere. Ho fan per veure-s’hi
millor i identificar el perill.
Els símptomes més evidents d’un atac són: repicament de mandíbules, esbufecs i el replegament de les orelles enrere.
Quan un ós carrega, normalment només ho fa
com una demostració de força i domini. Si ens
trobem en la seva línia d’atac és imperatiu conservar la calma. Córrer no serveix de res, ans al
contrari, encara el pot excitar més. I cal recordar
la seva velocitat: no hi tenim cap possibilitat. Es
recomana recular poc a poc, sense gestos bruscos, no girar-s’hi mai d’esquena i parlar amb veu
forta però sense cridar ni fer esgarips. Normal12 Centre Excursionista de Banyoles

ment l’animal es farà enrere sense completar
l’atac.
L’ós bru, a diferència del negre, no s’enfila als
arbres, per tant pot ser una solució fer-ho nosaltres, si realment no hi ha alternativa. Cal recordar, però, que es posen drets amb molta facilitat,
per tant caldrà pujar ben amunt fins a situar-se
fora del seu abast. Es recomana deixar-li la motxilla com a distracció, tot dipositant-la al terra,
mai llançant-la contra l’animal.
Finalment, i arribat el pitjor dels casos, quan una
persona ja és definitivament atacada, només li
queda una possibilitat: defensar-se aferrissadament amb tot el que pugui trobar a l’abast de
la mà o simplement a cops de puny. He llegit
històries reals de gent que ha salvat la vida reaccionant d’aquesta manera, encara que pugui
semblar una follia.
En establiments de material de muntanya i armeries es poden trobar uns vaporitzadors fets a
partir de derivats del pebre de Caiena. Una projecció del producte contra els ulls i el musell de
la bèstia li pot provocar una sensació tan desagradosa, que el farà enrere immediatament. Es
discuteix molt, però, la seva eficàcia real.
Una última qüestió, i no és broma: fer-se el mort
no serveix de res. Cal recordar que l’ós és, a més
de carnívor i herbívor, carronyaire… Per tant, pot

interpretar un cos immòbil, encara que calent,
com una presa morta i obrir-la en canal com
aquell qui no vol la cosa.
La majoria d’aquestes informacions les he obtingut en viatges a Nord-Amèrica, on aquests animals i els seus cosins, els óssos negres, tenen
una distribució força àmplia, i on les autoritats
que administren els espais naturals es preocu-

pen seriosament de la seguretat de les persones
que hi transiten.
Espero, però, que mai n’hagueu de fer ús… L’ós,
lluny, tranquil, o en foto!
Joan Surroca i Ortiz

Assessorament faunístic: Josep Mª Massip
Dibuixos: Dolors Pinatella

Nova imatge de Sant Bernat de
Menthon, patró dels excursionistes
Com la majoria dels nostres socis recordeu, el
Centre va oferir al santuari de la Mare de Déu del
Mont, l’any 1953, una imatge de Sant Bernat de
Menthon, el patró dels excursionistes, fundador
de l’hospital que hi ha situat al coll del Gran Sant
Bernat, als Alps.

Per iniciativa del Patronat del Mont s’ha decidit

Aquesta imatge va ser tallada en fusta per el Sr.
Pere Martín, ben conegut per la qualitat de les
seves obres.

santuari com el mateix Centre, agrairem qualse-

Enguany, en la celebració de l’aplec de Sant Bernat al santuari del Mont, el diumenge dia 25 de
març, no s’ha pogut treure en processó la bonica
escultura, ja que va ser robada fa uns mesos.

ajudar a sufragar aquesta despesa inesperada.

No se n’havia volgut fer cap divulgació, d’aquest
fet, ja que hi havia en curs les investigacions policials que fan al cas i encara hi havia l’esperança de que se’n trobés alguna pista. Una peça
com aquesta, fora del seu valor sentimental per
als excursionistes banyolins i per al santuari que
fins ara l’havia acollit, no és un objecte que pugui tenir una sortida fàcil en el mercat d’obres
religioses robades. No és una antiguitat, malgrat
la seva gran qualitat artística.

comptes bancari de l’entitat, indicant que és per

encarregar una nova imatge que substitueixi
l’original. Tenim la sort que l’artista que va tallar
la primera encara es troba en actiu i ja n’ha acceptat l’encàrrec. Tractant-se d’una peça única,
tallada en fusta, el seu cost és elevat i, tant el
vol aportació econòmica que els socis de l’entitat
i excursionistes i amics del Mont vulgueu fer per

Les donacions es poden canalitzar a través de
la Secretaria del

Centre, en horaris d’oficina

o, si us és més còmode, realitzant un ingrés al
aquesta finalitat. Igualment a través del santuari
o del Patronat del Mont. Qualsevol ajut serà benvingut, i esperem comptar amb una nova imatge
del nostre patró per a la festa de l’any vinent.
Tal com va dir Mossèn Enric Sala, en la seva homilia de la missa del diumenge dia 25, estem
tots molt dolguts, perquè els lladregots “ens
l’han ben jugada”.
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APLEC DE
SANT ANIOL D’AGUJA
27 de maig de 2012
ANIVERSARI ESPECIAL
50 ANYS DE LA COL·LOCACIÓ
DE LA CAMPANA “CORALÍ”
A 2/4 de 10 del matí convocatòria a
davant de l’ermita. Seguirà la programació
habitual de cada any.
Com a actes especials per celebrar aquesta
efemèride convoquem una “Trobada
de Corals” Nenes, noies i dones que es
diguin com la protagonista femenina de
“la Punyalada” que també vol dir com
l’actual campana de Sant Aniol que es
va col·locar l’any 1962.
També gaudirem per primera vegada
d’una exhibició castellera a sant Aniol.
Gentilesa de la colla: “ELS XERRICS
D’OLOT”
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Nous amics i amigues de Sant Aniol

Agustí Bassols Joaquim
Amics De L´Alta Garrotxa
Azema Chantal
Baills Joseph
Bonafos Lucette
Bou Mas Quim
Brousset Gilbert
Brousset Helene
Brousset Julien
Busquet Jean Louis
Castells Viñolasdevall Dolors
Club Esportiu Palestra
Codina Marguerite
Cufi Laorent
Cuvilliez Gerard
Dabat Jean
Degert Daniele
Doyen Jean
Fajula Robert

Fruchter Anya

Pluja Jean

Fruchter Marcel

Poch Germaine

Fusellas Terradellas Salvador

Polowski Felix

Garrigue Michel

Polowski Jane

Gassiot Agustí Montserrat

Puig Nadine

Havette Cristophe

Quera Puigcercos Carme

Heiseke Barbara

Roger Rene

Heiseke Dietrich

Roitg Genevieve

Iglesias Jean

Roitg Jacques

Jou Oliveras Ona

Rougemont Dolores

Kappeli Anne Marie

Rougemont X

Le Potier Jean

Sala Marie Josee

Le Potier Silvia

Saque Jean Pierre

Masó Gratacós Jaume

Schoots Helma

Mernier Marc

Segui Rose

Mestres Elie

Selles Christine

Niet Agnes

Selles Jean Marie

Nivet Laurent 1

Selles Michel

Nivet Laurent 2

Serre Pierre

Nivet Louis

Tarradas Iglèsias Imma

Nivet Marie Andree

Tenas Agathe

Nivet Marie Therese

Tenas Eric

Oliveres Hélène

Tenas Felicien

Oliveres Pierre

Vila Gussinyer Miquel

Oms Andre

Vilar Vergés Núria

Oms Jeanine

Xarrolier Jeanne

Parayre Didier

Xatart James

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 nostre projecte de rehabilitació del refugi de Sant Aniol poseu-vos en
contacte: C. E. Banyoles 972575212. O bé: amicsdesantanioldaguja@gmail.com
També podeu fer un donatiu únic al número de compte: 21000023440200621387
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Jornades de treball a Sant Aniol
i altres informacions
petits treballs d’arquitectura sobre els trams de
camí desgastats.
En aquest sentit també s’ha començat a reconstituir el pujant de la dreta de la Font. Amb la
tècnica de col·locar la pedra seca s’hi han creat
nous graons. De fet, ja havien existit però el pas
del temps i dels visitants els han fet malbé.
El mes de febrer es va penjar una senyera de 4
metres a la façana de migdia de la vella rectoria.
Així mateix, s’hi va clavar un plafó de promoció
de la nostra entitat i del nostre projecte.
La senyera i el plafó, novetat a la façana del refugi

A principi d’any anunciàvem la voluntat d’organitzar jornades de treball a Sant Aniol durant el
segon diumenge de cada mes. Així ha estat i,
després d’alguns mesos, ja en podem fer un primer balanç.
Ja us vam anunciar que el passat mes de novembre es va plantar un nou xiprer, d’uns dos
metres, a davant l’ermita. El motiu és recuperar
l’antiga imatge dels dos xiprers que ja hi havia
hagut. Ara, doncs, el vell xiprer que encara quedava té un nou company.
Durant els mesos següents, ens hem dedicat a
feines diverses. Pel que fa a l’entorn de l’ermita
s’ha anat estassat per aconseguir més zona de
prat i més visió sobre la riera i l’ermita. Especialment s’ha treballat en el caire de migdia. Pel
que fa el camí del Gomarell s’ha començat a fer
neteja de la vegetació, especialment la del marge superior per tal que la gent circuli més per
la vora apartada del daltabaix. Aquesta neteja
també es du a terme amb la finalitat de poder fer
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Per aquesta primavera estan programades dues
jornades de treball més: el 13 de maig i el 10 de
juny. El segon diumenge d’abril s’escau amb la
diada de Pasqua i per aquest motiu se suspèn.
En Josep Gómez, consoci i amic de Sant Aniol,
ha fet donació de diverses eines a l’entitat. Es
troben en molt bon estat i es guarden a Sant Aniol de manera permanent, cosa que ens facilita
l’organització de les feines.
Tomàs Morales és un dels músics del grup
TAFLIC! El dia del concert a Sadernes ens va fer
donació de deu discos originals per tal que els
puguem vendre en futures ocasions a les nostres
parades i així fer diners per als nostres projectes.
Els disc es diu: XANET XANET- Tomàs Fletxa i
les Encarrilacriatures.
Els Amics de Sant Aniol agraeixen a Josep
Gómez i a Tomàs Morales la seva gentilesa.
Amics de Sant Aniol d’Aguja

Resum Del Concert De Taflic! A Sadernes,
En Benefici de Sant Aniol d’Aguja
El dia 22 de gener es va celebrar un concert
en benefici de Sant Aniol d’Aguja.Va tenir lloc
al migdia i a l’església de Santa Cecília de Sadernes, a l’Alta Garrotxa. El concert va ser una
gentilesa del grup TAFLIC!. Una colla de noiets
i noietes del Far d’Empordà dirigits pel banyolí
Albert Massip. Van protagonitzar un concert diferent dels de costum pel fet que actuen sense
director visible i en constant moviment. Així ofereixen una actuació musical amb representació,
fet que li dóna un tarannà molt especial i artístic.
Actuen amb acompanyament musical: guitarrista, pianista,contrabaixista i percussionista. El
concert es va centrar en el treball de cançons
del nostre país: des de les tradicionals i populars
fins a temes de folk, de cantautors o de pop-rock
en català. Durant l’acte s’anaven projectant en

una pantalla els títols de les cançons, que estaven sobreposats a fotografies. Unes imatges que
tenien relació amb l’indret de Sant Aniol. El temple romànic de Sadernes es va omplir de gom a
gom. Més de 120 persones es van rendir des del
primer moment a ovacionar els components de
Taflic! Al final, el públic es posà dempeus picant
de mans i va aconseguir tres repeticions. Tothom
en marxà plenament satisfet.
Per accedir al concert feia falta pagar una entrada de 10 euros. Tota la recaptació serà destinada a la rehabilitació de l’antiga rectoria de Sant
Aniol d’Aguja perquè es converteixi en un refugi
guardat per a excursionistes.
Va ser un acte organitzat per l’Associació d’Amics
de Sant Aniol d’Aguja. Col·laboraren: Parròquia
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de Sadernes, Consorci de l’Alta Garrotxa, Ajuntament de Sales de Llierca, Ajuntament de Montagut i Oix.
Els Amics de Sant Aniol tenen pensat organitzar
més concerts de Taflic! així com d’altres activitats
per a recaptar fons per al seu projecte que anomenen: “PER UN REGUGI AMB COS I ÀNIMA”.

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.

DISSABTE DIA 2 DE JUNY DE 2012

Concert de
A CAN JAN DE LA FARRÈS FONTCOBERTA
EN BENEFICI DE SANT ANIOL D’AGUJA
HORA: A LES 21,30 h
PREU: 10 EUROS
(en benefici del Refugi de Sant
Aniol d’Aguja).
(Fins a 13 anys, entrada gratuïta)

Organitza:

Col·labora:

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 poprock 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.
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Les nostres seccions
Secció colla de
pa sucat amb oli
ABRIL
Diumenge 15

passejadES
Aquest mes, la passejada per la Costa Brava ens
farà passar per Palau-Sator, Fontanilles, Gualta,
Torroella de Montgrí, la gola del Ter, la platja de
la Pletera i l’Estartit.
Hora de sortida: a les nou del matí, a l’aparcament dels supermercats de Banyoles. Els qui
vinguin des de Girona, a 2/4 de nou de matí, a
l’aparcament de Fontajau, i els que hi vulguin
anar directament, cal que siguin a les deu davant la Torre del rellotge de Palau-Sator.
Farem dinar de carmanyola. És una sortida apta
per a tothom.

MAIG
Diumenge 27

Aplec a Sant Aniol d’Aguja
És l’aplec del Centre Excursionista de Banyoles.
Per veure les activitats i els horaris, vegeu el programa general adjunt que hi ha al Butlletí.

JUNY
Diumenge 10

passejadES
Aquesta vegada farem una sortida de cales,
sempre enlairats sobre el nivell del mar. Passarem per l’Estartit, l’Alt de la Pedrosa, cala Pedrosa, cala Ferriol, la Punta del Milà i cala Montgó.
Hora de sortida: a les nou del matí, a l’aparcament dels supermercats de Banyoles. Els qui
vinguin des de Girona, a 2/4 de nou deL matí,
a l’aparcament de Fontajau. Els que hi vulguin
anar pel seu compte, a les deu del matí, davant les instal.lacions del Club Nàutic Estartit.
Farem dinar de carmanyola. És una sortida apta
per a tothom.
Cal dur banyador, gorra, crema solar i força aigua per beure.

JULIOL

(avançament)

Dissabte 7 i diumenge 8
Com cada any, a l’estiu procurem fer una sortida
d’alçada. Aquest any hem proposat fer un parell
de tres mils: el Ballibierna (3067) i el Culebres
(3062), des de Llauset.
És una sortida d’alta muntanya, amb un desnivell assequible, que permet fer un o dos cims,
dins un paratge extraordinari, al cor del Pirineu.
Contacteu amb el vocal al 972 239 863 o a
famroure@gmail.com

Núm. 446 19

ABRIL

relacionats amb els nostres projectes. Tothom hi
és convidat! Però en tot cas aviseu perquè es
fa un dinar i cal saber el nombre de persones.
Truqueu a Secretaria del Centre fins al dia 18
d’abril.

Diumenge, 15

Diumenge 22

DE BANYOLES A LA FRANJA DE
PONENT

XXXV EMBARDISSADA

Secció
excursionisme clàssic

2a etapa: de Mieres a Sant Feliu de Pallerols.
Continuem amb la segona etapa de la travessia
que ens ha de portar cap a la Franja de Ponent.
En aquesta ocasió, reprendrem el camí on el
vam deixar a finals de gener, al poble de Mieres.
Ens enfilarem a la Serra de Finestres pel coll de
la Palomera, i des de les Medes davallarem cap
a la Vall de Cogolls per acabar l’etapa a Sant
Feliu de Pallerols.
Itinerari: Mieres - Ombravella - Santa Maria de
Finestres - Forat de l’Ovella - Puigsallança - Era
del Boix - la Plana - Puig Rodó - Sant Cristòfol de
Cogolls - les coves del Fontanil - Roure de la Clota - Molí d’en Murris - Castell d’Hostoles - Sant
Feliu de Pallerols.
Vocals: Quim Aradas, Narcís Puigvert i Ramon
Feixas.
Desplaçaments en autocar. Cal apuntar-se a secretaria fent efectiu l’import del transport. Gràcies.
Projecte conjunt: Centre Excursionista de Banyoles i Centre Excursionista d’Olot.

Dissabte 21

REUNIÓ PER A L’APLEC DE SANT
ANIOL
Les entitats que conformem els Amics de Sant
Aniol d’Aguja cada any fem una reunió preparatòria de l’aplec de Sant Aniol i cada vegada
a casa d’una entitat diferent. Enguany toca a
Banyoles. També es parlaran d’altres aspectes
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Participació en aquesta popular caminada organitzada pels companys del Centre Excursionista
d’Olot i que té com a finalitat donar a conèixer
algun racó de l’Alta Garrotxa. Enguany transcorrerà per la vall de Beget. Més informació a la
Secretaria del Centre una setmana abans.

MAIG
Diumenge 6

CITY-TOUR BARCELONA A PEU
(TROBADA DELS DE PINELL DE BRAI I ELS DE
BANYOLES)
Ja portem dues temporades d’intercanvi entre
la gent de l’associació “El Pi del Broi” del poble
“Lo Pinell de Brai” de la comarca de la Terra Alta
i el Centre Excursionista de Banyoles. Enguany
continuarem el contacte d’amistat en terreny
neutral. Els pagesos del nord es troben amb els
pagesos del sud a la gran capital. No us perdeu
aquest panorama!
Aquesta proposta busca conèixer d’una manera
diferent i relaxada el cap i casal del nostre país.
També us anima a canviar de perspectiva i ser
“camacos” per un dia.
Itinerari Matí (muntanya): Sortida de la Sagrada
Família - Pujada cap al barri del Carmel travessant els Jardins del Príncep de Girona, el Parc
de les Aigües - Visita a les bateries antiaèries del
Turó de la Rovira, que posteriorment va ser un
dels molts barris de barraques que hi havia a

Barcelona - Pujada al Tibidabo (Collserola, 512
m) a través del Parc del Carmel, Parc Güell i la
carretera de les Aigües - Baixada fins a l’avinguda Tibidabo, passant per l’Observatori Fabra - A
Vallcarca, agafem el Metro L3 fins a Pl. Espanya
- Fonts de Monjuic, on està previst dinar.
Itinerari Tarda (mar): Després del dinar, pujada
a la muntanya de Montjuïc (170 m), passant per
la zona olímpica i fins al Castell - Baixada per la
falda del costat de mar fins al Paral·lel - Passejada per les Rambles, Colon, Plaça Real, Plaça de
Sant Jaume, Barri Gòtic, Plaça Catalunya i fins al
Passeig de Gràcia.
Desplaçament en autocar. Cal apuntar-se com
a molt tard el dimecres dia 2 de maig i cal fer
efectiu l’import del transport a la secretaria del
Centre. Gràcies.
Vocals: Joan Masmitjà, Josep Casals, Eleuteri
Martínez, Marta Martínez i Xavi Prera.

Diumenge 13

CAMP DE TREBALL A SANT ANIOL
D’AGUJA
Per aquest mes ens caldrà deixar l’entorn de
Sant Aniol ben bonic i ben preparat per fer-lo
lluir durant el proper Aplec i també per anar
recuperant tot l’indret. El punt de trobada és a
2/4 de 7 al lloc habitual de Banyoles o a les 7
del matí a Ca la Nita de Montagut ( Cal Flequer,
davant l’església). Esmorzar i dinar de motxilla.

Diumenge 27

APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA
Durant les setmanes prèvies sortirà el programa
previst amb informació detallada d’aquesta festa
tan bonica. El trobareu a Secretaria o us l’enviarem per internet. Cal destacar que tindrà una
efemèride especial. Cinquanta anys de la col·
locació de la campana “Coralí” al campanar de
l’ermita. Un punt extra en la programació serà la

trobada de Corals (nenes, noies i dones que es
diguin Coral). Si us dieu Coral i teniu pensat assistir a la diada us preguem que ho comuniqueu.
Gràcies. Es farà una fotografia de grup a totes les
Corals juntament amb l’hereu i pubilla, i rebran
un petit obsequi de record.

JUNY
Dissabte 2

MATINAL DE TREBALL A
ROCACORBA
Fidels a la muntanya de Rocacorba continuem
programant aquestes matinals de treball. Se’n
fan un parell a l’any, més o menys a principi i a
final de temporada. Continuarem amb el manteniment del camí a peu i de la neteja d’altres
indrets singulars. Dinar de germanor a les dependències del Santuari. Cal que us apunteu,
com a molt tard, el dimecres abans. Només us
cal trucar a secretaria. Mercès!

Dissabte 16

CATLLARÀS (Berguedà)
Segur que n’heu sentit a parlar ben poc del Catllaràs. Es tracta d’una serra d’alçades màximes
que freguen els 1800 m. Una muntanya plena
d’encant natural amb esquitxos de patrimoni arquitectònic. Per aquestes dates les orquídies hi
floreixen a plaer. Curiosament hi trobem, també,
uns topònims preciosos. Aquí teniu, doncs, una
bona oportunitat per conèixer aquesta serra de
l’est del Berguedà.
Itinerari circular: La Pobla de Lillet - Santuari
Falgars - Camp de l’Ermita - Roca de la Clusa - Roc de Catllaràs - Roca del Jóc - Roc de
Lluna - Castell de Lillet - La Pobla de Lillet.
Guiatge: Joan Surroca i Paco Torres.

Núm. 446 21

Dissabte 30

COSTABONA, des d’ESPINAVELL
En el transcurs dels anys, hem anat assolint el
cim d’aquesta popular muntanya des de diferents pobles. Setcases i la Presta, per exemple.
Aquesta vegada toca des del poblet d’Espinavell.
Una ascensió que arrenca de soca-rel i que ens
ensenyarà raconades bellíssimes com l’alta vall
del Ritort o el clot de la Font Negra. Cal esmentar el moderat esforç físic. A destacar el tram de
fort pendent de la Costa del Carlí, sense camí.
Una pujada de cap a 1300 metres de desnivell
ens ajudarà a tenir entrenament per a l’excursió
de dos dies a Andorra, programada pel mes de
juliol.
Itinerari: Espinavell - Plana Joliva - Cabana de
Salarca - closes de Siern - Costa del Carlí - Roques d’en Marcer - Costabona (2485m) - Mines
de Costabona - Clot de Font Negra - Collada de
Siern - Coll Pany - coll Pregon - Casal d’en Quelet- Sant Joan - Espinavell.
Vocal: Quim Oliver “xari”

lats de pujada i baixada entre els dos dies) i unes
sis-set hores efectives de marxa cada dia.
Cal estar en possessió obligatòriament de la targeta de federat mínim modalitat C.
El dissabte se sortirà d’Arinsal per tal de pujar
al Comapedrosa i retorn a dormir al refugi. Desnivell: 1385 m de pujada i 682m de baixada.
Serà opcional tornar al refugi passant per la cresta que va del pic de Baiau i agulla de Baiau al
pic de Sanfons, amb alguna grimpada i passos
aeris i amb augment del recorregut i desnivells.
El diumenge, passant pel port de Baiau, baixarem a l’estany i refugi de Baiau (Pallars) i pujarem al pic de Lavans i al Medacorba (vèrtex de
tres estats) i pel port dels estanys Forcats retornarem a Arinsal. Desnivell: 1027 m de pujada i
1730 m de baixada.
Es dormirà al refugi andorrà de Comapedrosa
(2260 m) en règim de mitja pensió. Paga i senyal de 25€ en el moment de fer la inscripció
a la secretaria del Centre. La data màxima és el
divendres 25 de maig.
Guiatge i organització: Joan Coll i Dolors Hugas.

JULIOL
Dissabte 21 i diumenge 22

ENTRE ANDORRA, EL PALLARS I
L’ARIEJA
Seguint la tònica dels últims anys, per aquest
juliol us proposem una excursió de dos dies per
tal de pujar al Comapedrosa, de 2942 m, el cim
més alt d’Andorra, així com a dos dels seus veïns, el Lavans, de 2886 m, i el Medacorba, de
2913 m (que no es queden pas curts...).
Excursió d’alta muntanya, trepitjant terrenys inestables, forts pendents i amb passos aeris de
grimpada que caldrà fer servir les mans, amb
uns desnivells molt importants (2412 m acumu-
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Conèixer el
Pla de l’Estany
Serinyà
Sortirem amb cotxes des de Banyoles per anar
fins a Serinyà, on estacionarem els vehicles a
l’espai que hi ha darrera de l’Escola Bora Gran.
Serinyà, una població de més de 1100 habitants, és un referent a la investigació paleontològica mundial i, tot i que avui no els visitarem,
compta amb importantíssims jaciments d’època
prehistòrica. El nostre recorregut començarà
per visitar la magnífica església romànica, la

parroquial de Sant Andreu. Estem davant d’una
construcció religiosa del XII, on destaca, entre
d’altres la portalada en quatre arcs en gradació i
un absis amb un seguit d’arcuacions cegues que
conformen un conjunt molt harmoniós.
Tot seguit tindrem l’oportunitat de conèixer la petita ermita de Sant Sebastià, una capella d’una
sola nau, amb orígens al s. XVII i que ha estat
recentment reformada. Després, desfarem el
camí passejant per un bonic corriol que segueix
tota vora del Serinyadell, on ens permetrà veure
antigues i modestes construccions relacionades
amb els usos de l’aigua. Finalment, en el casc
antic veurem el que fou la barberia d’en Quimet
de Can Juncà, un establiment que conserva tots
els estris i elements de la seva època.
Aquesta sortida serà guiada per la Rosa Cortada,
mestra de l’Escola Bora Gran i Sònia Tubert, periodista, autores del llibre “Serinyà”, en procés
d’edició.
La sortida d’aquest diumenge serà l’última
d’aquesta temporada. El proper cicle es reprendrà el mes d’octubre vinent.

Data: Diumenge 22 d’abril de 2012
Hora: 9,15 h
Lloc de trobada: Carrer Servites, de Banyoles
(al costat de Correus)
Organitza: Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles i Centre Excursionista de Banyoles
Col·labora: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Tornen els cursos d’escalada nivell 1 i nivell 2
de cares a la primavera. I Dones a la Vertical
es torna a posar en marxa per ajuntar noies en
busca d’aventures per tot Catalunya.

MAIG
CURS ESCALADA, NIVELL 1
Per iniciar-se al món d’aquest esport amb seguretat.
Dates: 8, 13, 15, 20, 22, 27 de maig i 3 de juny

CURS ESCALADA, NIVELL 2
Per a aquells i aquelles que volen anar un xic
més amunt. Curs d’iniciació a la via llarga
Dates: 17, 19, 24, 26, 31 de maig i 9 i 10 de juny

JUNY
DONES A LA VERTICAL 2012
Iniciació a l’escalada. Per a noies amb ganes
d’aprendre a escalar envoltades d’ambient femení. S’accepten nois.
Dates: 29 de maig, 2, 16 , 23 i 24, 30 de juny i
7 i 8 de juliol

EXCURSIONISME, nivell bàsic
Iniciació a l’excursionisme. Des de com fer-te la
motxilla fins a llegir un mapa i triar un itinerari.
Dates: 30 de maig, 3, 6, 10, 17, 24 de juny
Per a inscripcions adreceu-vos personalment a
la secretaria del Centre o també podeu escriure’ns a: escolamuntanyaceb@plaestany.net, a
l’atenció de l’Anna o bé trucar a partir de l’1 de
maig al: 670 605 304 (Anna)
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Propostes d’estiu

Per a inscripcions i més informació poseu-vos
en contacte via email: escolamuntanyaceb@plaestany.net

CURS DE DESCENS DE BARRANCS
NIVELL I
Iniciació al descens de Barrancs.
Ja estan obertes les llistes d’inscripcions per als
cursos de Barrancs que es realitzaran a l’estiu.
Els cursos es faran el mes de juliol , amb l’objectiu que tot 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, consten d’una
sessió teòrica i dues sortides pràctiques que es
faran per diferents engorjats de les nostres comarques.
Dates: us oferim dues opcions.
Opció A: 6,7 i 8 de juliol
Opció B: 13, 14 i 15 de juliol

CURS DE DESCENS DE BARRANCS
NIVELL II
Per a aquells que ja heu realitzat un Nivell I i
voleu ampliar i reciclar els vostres coneixements,
farem un Nivell II, amb l’objectiu de refrescar les
maniobres bàsiques i ampliar els coneixements
per realitzar barrancs de dificultat mitjana.

O bé truqueu els vespres a: 696 621 920 (Lluc)
US RECORDEM QUE PER PODER FER UN
CURS AMB L’ESCOLA DE MUNTANYA S’HA DE
SER SOCI DEL CENTRE I ESTAR FEDERAT. EN
CAS DE NO ESTAR FEDERATS O FEDERADES
US PODEM TRAMITAR UNA TARJA FEDERATIVA TEMPORAL.
EXTRAESCOLARS D’ESCALADA
L’Escola de Muntanya fa extraescolars
d’escalada per a menuts i joves.
Tenim dos grups:
Grup A (a partir de 13 anys): dimecres de 17 h
a 19 h
Grup B (de 7-12 anys): divendres de 17 h a 19 h.
Preu: 18 € / mes
Inscripcions a la secretaria del CEB.

DATES: us oferim dues opcions.
Opció A: 20, 21 i 22 de juliol
Opció B: 27, 28 i 29 de juliol

Dilluns 3 d’octubre de 2011

VIES LLARGUES s’assembla a VIDES LLARGUES...
“Amb les mans de sorra a les mans de sorra,
amb les mans de vall a les mans de la vall,
amb les mans de campana a les mans de la campana, ...”
Comença el curs, i amb ell el retrobament de sensacions oblidades; trobar-nos d’hora mig adormides,
un matí de cap de setmana, i fer el primer o segon cafè del dia; reunió al voltant de la taula mentre
l’Anna ens explica el pla del dia; inici d’aquell formigueig al ventre tot desplaçant mirades ràpides a les
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companyes de cordada; aproximació a la via carregades com mules, i acumulant a cada passa més i
més tensió; a peu de via ja no perdem més temps, ens vestim ràpidament, no ens quedem embadalides mirant una paret, silencis i gestos estudiats i repetits, paraules les justes; ara ja no és una corda,
sinó dues les que ens enduem a les alçades; instruccions, repàs mental d’operacions, comprovacions,
i explosió inicial cap amunt, ja som verticals de nou.
“... amb les mans d’arboç a les mans de l’arboç,
amb les mans de farina a les mans de la farina,
amb les mans d’ordre a les mans de l’ordre, ...”
Diàleg sord amb la paret fet de gestos, tactes i carícies; la brusquedat de la pedra ja no ens corprèn
tant; la reunió fa honor al seu nom i la cordada s’anirà trobant al bell mig de la verticalitat; ara sí que
cada acte compromet tots els altres; la seguretat s’extrema: de baix cap a dalt, de dalt cap a baix; més
que mai les nostres vides són a les mans de les companyes, ara ja amigues, i aquest fet es viu amb
una naturalitat esfereïdora, gairebé insultant; “-tranqui-la! No et deixaré caure, ho he repassat tot dues
vegades, pots venir, puja!!!!” “- que pujo!!!!” I puja...; però ja no mirem cap a dalt, sinó que mirem cap
avall. És una sensació estranya. Llavors, al cap d’una estona, i ja a dalt (un “dalt” que no és el top, sinó
un lloc entremig per anar més amunt) dues i tres persones es troben assegurades al mig d’una munió
de fils, cordes, teixits d’alta resistència i aluminis, i penjats del buit.
“...amb les mans de quietud a les mans de la quietud,
amb les mans d’embosta a les mans de l’embosta,
amb les mans del grapat a les mans del grapat.”
Les poques sensacions de tristesa van adreçades a les companyes absents; que ja sigui per excés de
prudència o bé per altres compromisos o motivacions no ens han pogut acompanyar. A vosaltres em
vull adreçar: NO ÉS DIFÍCIL, NO ÉS IMPOSSIBLE, ESTEU SOBRADAMENT PREPARADES PER A FER
AQUEST PAS...; ara ja us ho podem assegurar, “ara ja us podem assegurar”.
La via llarga, per ara i amb sols dos únics dies d’experimentació llunyana, promet sensacions molt
diferents de l’escalada esportiva; les percepcions de temps encara es dilaten molt més, l’explosió
d’energia inicial per arriscar més o menys es transforma en estalvi per a passos més compromesos
més enllà, més amunt, més cap al cel, les paraules d’ànim es transformen en unes poques codificacions ja establertes i cap més (via lliure, reunió, que pujo, recupero tota la corda). Ens comencem a
familiaritzar amb altres instruments (friends, tascó, reverso, ballestrinca). Continuem fent equip colze
a colze (Marta, Anna, Leslie, Dolors, Jordi); i establim noves coneixences (Lluc i Iris). Però sobretot,
sobretot, sobretot, jo he recuperat la sensació de sentir-me més lliure que mai, i d’estar al lloc just que
em toca estar; i això no té cap preu.
“Més enllà del fer, més enllà de les mans,
amb les mans de la crueltat a les mans de la crueltat,
amb les mans del meteor a les mans del meteor.”
(Perejaume, del recull “Pagèsiques” llibre I - Edicions 62 - 2011)
Escrit de Jordi Pujol Campistrol, del passat curs de Dones a la Vertical, tardor 2011,
iniciació a la Via llarga.
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ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
63
Fira de compra i
venda i intercanvi
d’objectes
de col·leccionisme

9 d’ABRIL

2012
63 EDICIÓ
BANYOLES
PLAÇA DE LES RODES
ORGANITZA:

AMB CONVENI AMB:

AJUNTAMENT

DE BANYOLES

wEl proper dia 9 d’abril, a la plaça de les Rodes,
63 edició de la Fira del Cop d’Ull.
Hi esteu tots convidats.

Fira de llibre vell
El proper dia 9 de juny, duran toto el dia, a la
plaça Major, 1a edició de la fira de llibre vell, Hi
haura parades de llibre vell així com demostració
de oficis relacionats amb els llibres: fabricant de
paper, il·lustrador, relligador de llibres.
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El proper dia 25 de maig es clourà aquest 30è
curs de l’Escola de Belles Arts del CEB, malgrat
encara quedi pendent, dins les activitats extraordinàries previstes a l’entorn d’aquest aniversari,
la sortida dels alumnes a Cotlliure durant el mes
de maig. Com a activitat central de l’excursió al
bellíssim port català, hi haurà una visita obligada per a tot amant de l’art al seu Museu d’Art
Modern, amb obres de Picasso, Matisse, Derain,
Dufy o Chagall.
D’altra banda, de l’1 al 22 de juny, a la Galeria
d’Art Banyoles està programada una exposició
de fi de curs amb obres dels alumnes de l’Escola
de Belles Arts.
Es troba en fase avançada, també, el projecte
per al Concurs de Pintura Ràpida, previst pel
30 de setembre d’enguany, però queda encara
pendent de solucionar la disposició dels recursos necessaris per a cobrir el pressupost.
Finalment, només ens resta assenyalar la data
d’inici del proper curs, que tindrà lloc l’1 d’octubre del 2012, i convidar-vos a inscriure-us en
algun dels tallers de ja llarga tradició que oferim
des de l’Escola de Belles Arts del Centre Excursionista de Banyoles.
Com és habitual inclourem informació més detallada sobre el 31è curs en el proper Butlletí del
CEB.
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal de l’Escola de Belles Arts

Secció
de Fotografia
Del 17 de desembre de 2011 al 8 de gener de
2012, vàrem tenir l’exposició fotogràfica “EL
PLA DEL ESTANY” a la Galeria d’Art Banyoles
amb gran afluència de públic, que va quedar
gratament sorprès del contingut de l’exposició.
Actualment, quasi la totalitat de les fotografies
estan exposades a la sala d’actes del Centre, on
es poden visitar en hores de secretaria.
El dia 19 de febrer es va fer la sortida d’hivern
a Calonge.

Cal que sapigueu que la pàgina web de la nostra
secció ha estat renovada i hi estem treballant,
bé, el qui hi treballa és el nostre company i amic
Jaume Planas taliu.
A la web es poden trobar les galeries fotogràfiques de diversos socis així com les activitats de
la nostra Secció. Es pot accedir-hi entrant a la
web del Centre:
www.centreexcursionistabanyoles.org.
Ja s’ha fet la 5a entrega de la Foto-Lliga 2011 2012, que ha tingut lloc a Perpinyà. Ha obtingut
la màxima puntuació en Pere Aurich, 30 punts,
i en Miquel Planells i en Joan Oliver n’han obtingut 28, enhorabona.

Ja tenim programat el XIV curset de fotografia
“CLICS” d’aquest any. Les dates són les següents: 12, 19 i 26 d’abril i 3, 10, 17, 24 i 31 de
maig; les classes tindran lloc com sempre a la
sala d’actes del Centre i la sortida de pràctiques
serà el diumenge 3 de juny. El preu del curs és
de 50 € per als socis del Centre.
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Audiovisuals
Divendres 13 d’abril

AUDIOVISUAL - GALÀPAGOS
ISLANS - OCEÀ PACÍFIC Fotografia i muntatge: Albert i Jordi Busquets
Música original: Norbert Torrecillas
Muntatge musical: Norbert Torrecillas Junior
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes
del Centre Excursionista de Banyoles

Divendres 4 de maig

LA RUTA DE LA SEDA
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles

Divendres 25 de maig

EL MEU MON PANORÀMIC, PART DEL BASTO DE LA
“ISLA BONITA” A carrec de Jordi Cruells
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles

Divendres 8 de juny

BIRMÀNIA, PAISATGE BUDISTA
a càrrec de Paco Torres.
Un viatge a Myanmar, un país de l’extrem orient que és un trencaclosques ètnic, però que es manté
unit per la seva religiositat budista encara ben viva. Un patrimoni arquitectònic immens, i unes gents
que fan de la serenitat, l’hospitalitat i l’etern somriure els seus emblemes. L’eix sobre el que pivota
tota la vida del país és el cabalós riu Irawadi, autèntica autopista d’aigua que comunica les principals
ciutats i comunitats.
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles

28 Centre Excursionista de Banyoles

Informacions de secretaria
Agraïments
Després de quasi 30 anys penjat a la façana del Centre, el nostre escut estaba bastant deteriorat
degut al pas del temps i gràcies a Joan Prat Bartomeu, que en el seu dia ja va ésser qui el va fer,
torna a lluir en tot el seu esplendor.
Moltes gràcies, Joan.
Agrair al Centre d’Estudis Comarcals, la seva aportació de revistes a la nostra biblioteca

MES D’ABRIL

Resum d’activitats

Dilluns 9

FIRA DEL COP D’ULL.
Divendres 13

AUDIOVISUAL - GALÀPAGOS ISLANS
- OCEÀ PACÍFIC Diumenge 15

passejada

DE BANYOLES A LA FRANJA
DE PONENT
Diumenge 22

XXXV EMBARDISSADA
CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY
- SERINYÀ -

A la plaça de les Rodes, 63 edició de la Fira del Cop d’Ull.
- Secció de Filatelia Audiovisual
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles
Aquest mes, la passejada per la Costa Brava ens farà passar per
Palau-Sator, Fontanilles, Gualta, Torroella de Montgrí, la gola del Ter,
la platja de la Pletera i l’Estartit. - Colla del Pa Sucat amb Oli (2a etapa: de Mieres a Sant Feliu de Pallerols.
Continuem amb la segona etapa de la travessia que ens ha de portar
cap a la Franja de Ponent .
-Secció d’excursionisme Clàssic
Participació en aquesta popular caminada organitzada pels companys del Centre Excursionista d’Olot.
- Secció d’excursionisme Clàssic Sortida guiada per la Rosa Cortada
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Resum d’activitats

MES DE MAIG
Divendres 4

LA RUTA DE LA SEDA
Diumenge 6

CITY-TOUR BARCELONA A PEU
(TROBADA DELS DE PINELL DE BRAI I ELS DE
BANYOLES)

Audiovisual. Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes del
Centre Excursionista de Banyoles
Aquesta proposta busca conèixer d’una manera diferent i relaxada el
cap i casal del nostre país. També us anima a canviar de perspectiva
i ser “camacos” per un dia.
- Secció d’excursionisme Clàssic -

Diumenge 13

Per aquest mes ens caldrà deixar l’entorn de Sant Aniol ben bonic.
-Secció d’excursionisme Clàssic-

Divendres 25

Audiovisual. A carrec de Jordi Cruells
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles

Diumenge 27

Cal destacar que tindrà una efemèride especial. Cinquanta anys de
la col·locació de la campana “Coralí” al campanar de l’ermita .
- Secció d’excursionisme Clàssic Aplec a Sant Aniol d’Aguja. És l’aplec del Centre Excursionista de
Banyoles. - Colla del Pa Sucat amb Oli -

CAMP DE TREBALL A SANT ANIOL
D’AGUJA
EL MEU MON PANORÀMIC, PART DEL
BASTO DE LA “ ISLA BONITA”
APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA

MES DE JUNY
Dissabte 2

MATINAL DE TREBALL A ROCACORBA
CONCERT DE TAFLIC
Divendres 8

BIRMÀNIA, PAISATGE BUDISTA
Diumenge 10

passejada

Dissabte 16

CATLLARÀS (Berguedà)
Dissabte 30

COSTABONA, des d’ESPINAVELL

Fidels a la muntanya de Rocacorba continuem programant aquestes
matinals de treball.
A Can Jan de la Farres a les 21,30 h
Audiovisual. A càrrec de Paco Torres
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles
Aquesta vegada farem una sortida de cales, sempre enlairats sobre
el nivell del mar. Passarem per l’Estartit, l’Alt de la Pedrosa, cala
Pedrosa, cala Ferriol, la Punta del Milà i cala Montgó.
- Colla del Pa Sucat amb Oli Una muntanya plena d’encant natural amb esquitxos de patrimoni
arquitectònic.
- Secció d’excursionisme Clàssic Una ascensió que arrenca de soca-rel i que ens ensenyarà raconades
bellíssimes. -Secció d’excursionisme Clàssic-

MES DE JULIOL (avançament )
Dissabte 7 i diumenge 8

Dissabte 21 i diumenge 22

ENTRE ANDORRA, EL PALLARS I
L’ARIEJA

Com cada any, a l’estiu procurem fer una sortida d’alçada. Aquest
any hem proposat fer un parell de tres mils: el Ballibierna (3067)
i el Culebres (3062), des de Llauset. - Colla del Pa Sucat amb Oli Una excursió de dos dies per tal de pujar al Comapedrosa, de 2942 m,
el cim més alt d’Andorra. -Secció d’excursionisme Clàssic-

Capella de Sant Llorenç de Perles

La trobem a l’entrada del petit veïnat de Perles, a poc més d’1,5 km de Vilafreser. Edifici que es
podria remuntar al segle XII, però la primera referència escrita és del segle XIV. És una capella romànica de planta rectangular amb un absis semicircular. Actualment en desús ja que es destina
a usos agrícoles. Es conserva en bon estat i només es pot visitar l’exterior.

Veïnat de Perles

Vilafreser

a Figueres
a Girona

N-II
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